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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund:

Et af Den Europæiske Unions overordnede mål er at bevare og videreudvikle et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Retsstillingen på 
europæisk plan i tilfælde af skilsmisse eller separation, hvor ægtefællerne har hver sin 
nationalitet, er i øjeblikket meget uoverskuelig, for så vidt angår spørgsmålet om, hvilken ret 
der skal anvendes. I den forbindelse opstår ofte et kapløb om at nå først til en domstol, idet 
den ene ægtefælle søger at komme den anden i forkøbet og søge om skilsmisse først for 
således at sikre sig, at skilsmissesagen behandles efter det retssystem, der bedst tilgodeser 
vedkommendes interesser. Målet med dette forslag til forordning er at skabe retssikkerhed for 
de berørte par og at sikre forudsigelighed og fleksibilitet. 

Da familieretten er et særligt følsomt område inden for nationalstatslig lovgivning, er det 
vigtigste i Europa-Kommissionens forslag til forordning ikke at harmonisere skilsmisseretten 
og da heller ikke familieretten, men derimod at opstille et fælles regelsæt for, hvordan man 
afgør, hvilket lands ret der skal finde anvendelse i forbindelse med en skilsmisse, hvor 
ægtefællerne har hver sin nationalitet. For tiden indgås i EU årligt ca. 300 000 nye ægteskaber 
mellem personer med hver sin nationalitet, hvilket er ensbetydende med, at der allerede 
eksisterer 16 mio. internationale ægteskaber. I EU ender hvert år mellem 140 000 og 170 000 
af disse ægteskaber med skilsmisse. Disse tal tillige med de materielt set yderst forskellige 
skilsmisselovgivninger, der hersker i Den Europæiske Union, viser tydeligt, at det er bydende 
nødvendigt at skabe større retssikkerhed ved skilsmisse og separation. 

Derfor foreslår Europa-Kommissionen at styrke partsautonomien i forbindelse med skilsmisse 
og separation og give de berørte parter mulighed for inden for bestemte rammer selv at vælge, 
hvilken lov der skal finde anvendelse i deres tilfælde. Ægtefællerne bør da vælge 
lovgivningen i et land, som de har særlig tilknytning til, dog under den forudsætning, at dette 
lovvalg er foreneligt med alle Den Europæiske Unions fælles værdier. 

Ordførerens holdning

Ordføreren for udtalelsen støtter principielt den indholdsmæssige udformning af 
lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation. 

Ændringsforslagene i denne udtalelse har til formål at tilpasse Kommissionens forslag 
således, at forskelsbehandling på grund af køn er klart udelukket, at begge ægtefæller sikres 
lige muligheder, og at barnets tarv står i centrum. 

Endelig er ordføreren imidlertid af den mening, at der ud over harmoniserede lovvalgsregler i 
hele EU i forbindelse med skilsmisse og separation også som næste skridt bør indføres 
tilsvarende regler for konsekvenserne af en skilsmisse (formueforhold, underholdsbidrag, 
deling af pensionsrettigheder). Konsekvenserne af en skilsmisse er ikke omfattet af de 
foreliggende bestemmelser. 

ÆNDRINGSFORSLAG



PE448.858v01-00 4/6 PA\830649DA.doc

DA

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning 
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et oplyst valg for begge ægtefællers 
vedkommende er et væsentligt princip i 
denne forordning. Begge ægtefæller bør 
have et præcist kendskab til de retlige og 
sociale konsekvenser af lovvalget. Det, at 
der er mulighed for i fællesskab at foretage 
lovvalg, bør ikke berøre ægtefællernes 
rettigheder og ligestilling. I den forbindelse 
bør de nationale domstole være bevidste 
om betydningen af, at begge ægtefæller 
træffer et oplyst valg, hvad angår de retlige 
konsekvenser af aftalen om lovvalg.

(16) Et oplyst valg for begge ægtefællers 
vedkommende er et væsentligt princip i 
denne forordning. Begge ægtefæller bør 
have et præcist kendskab til de retlige og 
sociale konsekvenser af lovvalget. Det, at 
der er mulighed for i fællesskab at foretage 
lovvalg, bør ikke berøre ægtefællernes 
rettigheder og ligestilling. I den forbindelse 
bør de nationale domstole være bevidste 
om betydningen af, at begge ægtefæller 
træffer et oplyst valg, hvad angår de retlige 
konsekvenser af aftalen om lovvalg. Ved 
den officielle bekræftelse af lovvalget 
orienteres ægtefællerne om de retlige 
konsekvenser af det pågældende lovvalg. 
Nationale bestemmelser, ifølge hvilke en 
ægtefælle kan få fri proces, finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning 
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der bør indføres visse garantier for at 
sikre, at ægtefællerne er klare over 
konsekvenserne af deres valg. Aftalen om 
lovvalg bør i det mindste være indgået 
skriftligt og være dateret og underskrevet 
af begge parter. Hvis loven i den 
deltagende medlemsstat, hvor de to 
ægtefæller har deres sædvanlige 

(17) Der bør indføres visse garantier for at 
sikre, at ægtefællerne er klare over 
konsekvenserne af deres valg. Aftalen om 
lovvalg bør være indgået skriftligt, være 
dateret og underskrevet af begge parter og 
bekræftet af en notar. Hvis loven i den 
deltagende medlemsstat, hvor de to 
ægtefæller har deres sædvanlige 
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opholdssted, imidlertid indeholder regler 
om yderligere formelle krav, bør disse 
regler overholdes. Sådanne yderligere 
formelle krav kan f.eks. gælde i en 
deltagende medlemsstat, hvor aftalen skal 
indføjes i en ægtepagt.

opholdssted, imidlertid indeholder regler 
om yderligere formelle krav, bør disse 
regler overholdes. Sådanne yderligere 
formelle krav kan f.eks. gælde i en 
deltagende medlemsstat, hvor aftalen skal 
indføjes i en ægtepagt.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne bør overveje 
muligheden for at anvende 
bestemmelserne i denne forordning på 
skilsmisse i forbindelse med registrerede 
partnerskaber, hvor forskellige 
kollisionsnormer støder sammen, indtil 
der foreligger bestemmelser, der gælder 
specifikt for disse tilfælde; i den 
forbindelse tages der hensyn til de 
forskellige retssystemer i 
medlemsstaterne. Dette indebærer ikke en 
juridisk forpligtelse til at anerkende 
registrerede partnerskaber.

Or. de

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde er begrænset til skilsmisser og separationer i forbindelse 
med ægteskaber og omfatter ikke ophævelse af et registreret partnerskab. For at hindre 
forskelsbehandling i forbindelse med andre registrerede partnerskaber bør 
anvendelsesområdet udvides.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
skilsmisse og separation i situationer, hvor 
der foreligger en lovkonflikt.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
skilsmisse og separation samt på 
ophævelse af ægteskaber i situationer, 
hvor der hersker forskellige 
kollisionsnormer i forskellige stater.

Or. de

Begrundelse

Netop i visse situationer er det vigtigt for kvinden, at hun endnu ikke er skilt. Derfor hilses en 
udvidelse af anvendelsesområdet velkommen. Derudover er den tyske formulering af 
konkretiseringen af de tilfælde, som forordningen gælder for, upræcis.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 nævnte aftale skal indgås 
skriftligt, dateres og underskrives af begge 
ægtefæller. Elektroniske meddelelser, som 
varigt dokumenterer aftalen, anses for at 
være skriftlige.

3. Den i stk. 2 nævnte aftale skal indgås 
skriftligt, dateres og underskrives af begge 
ægtefæller samt bekræftes af en notar.

Or. de


