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Ændringsforslag 122
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 5, 
andet led,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,
særlig artikel 81, stk. 3,

Or. it

Begrundelse

Da arv i nogle medlemsstater henhører under familieretten, synes det hensigtsmæssigt at 
fastsætte visse garantier ved at have hjemmel i artikel 81, stk. 3, i TEUF, hvori fastslås, at 
"foranstaltninger vedrørende familieret med grænseoverskridende virkninger[fastlægges]af 
Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet." 

Ændringsforslag 123
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør omfatte alle civilretlige spørgsmål 
vedrørende arv, dvs. enhver form for 
overgang af ejendele ved dødsfald, hvad 
enten det drejer sig om en viljesbestemt 
overgang ved testamente eller arvepagt 
eller om lovbestemt overgang af ejendele 
som følge af dødsfald.

(8) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør omfatte alle civilretlige spørgsmål 
vedrørende arv, dvs. enhver form for første 
overgang af aktiver fra arvelader til de 
arveberettigede, hvad enten det drejer sig 
om en viljesbestemt overgang ved 
testamente eller arvepagt eller om 
lovbestemt overgang af ejendele som følge 
af dødsfald.

Or. de
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Ændringsforslag 124
Kurt Lechner

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør omfatte alle civilretlige spørgsmål 
vedrørende arv, dvs. enhver form for 
overgang af ejendele ved dødsfald, hvad 
enten det drejer sig om en viljesbestemt 
overgang ved testamente eller arvepagt 
eller om lovbestemt overgang af ejendele 
som følge af dødsfald.

(8) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør omfatte alle civilretlige spørgsmål 
vedrørende arv, dvs. enhver form for 
overgang af formuegoder, rettigheder og 
forpligtelser ved dødsfald, hvad enten det 
drejer sig om en viljesbestemt overgang 
ved testamente eller arvepagt eller om 
lovbestemt overgang af ejendele som følge 
af dødsfald.

Or. de

Ændringsforslag 125
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Gyldigheden og virkningerne af gaver 
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 
17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I). De bør 
derfor udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde ligesom andre 
rettigheder og goder, der opstår eller 
erhverves på anden måde end ved arv. Det 
tilkommer imidlertid den arvelov, der 
udpeges i medfør af denne forordning, at 
fastslå, om en gave eller anden form for 
disposition inter vivos med øjeblikkelig 
retsvirkning kan afstedkomme en pligt til 
tilbageførsel, nedsættelse eller inddragelse 
i beregningen af arvelodderne i henhold til 
arveloven.

(9) Gyldigheden og virkningerne af gaver 
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 
17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I). De bør 
derfor udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde ligesom andre 
rettigheder og formuegoder, der opstår 
eller erhverves på anden måde end ved arv. 
Det tilkommer imidlertid den arvelov, der 
udpeges i medfør af denne forordning, at 
fastslå, om en gave eller anden form for 
disposition inter vivos kan afstedkomme en 
pligt til tilbageførsel, nedsættelse eller 
inddragelse i beregningen af arvelodderne i 
henhold til arveloven.
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Or. en

Ændringsforslag 126
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Selv om denne forordning bør omfatte 
den måde, hvorpå en tingslig rettighed til 
materielle og immaterielle 
formuegenstande kan erhverves i henhold 
til den lov, der skal anvendes på arvesagen, 
bør den udtømmende liste over tingslige 
rettigheder, der kan forefindes i 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
som i princippet er reguleret af loven på 
det sted, hvor formuegenstandene befinder 
sig, henhøre under de nationale 
lovvalgsregler. Tinglysning af disse 
rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen af 
ejendomsregistret og virkningerne af, om 
der er sket optagelse i dette register, som 
ligeledes reguleres af den stedlige lov, bør 
også udelukkes.

(10) Selv om denne forordning bør omfatte 
den måde, hvorpå aktiver første gang 
overgår fra arveladeren til de 
arveberettigede ved dødsfald i henhold til 
den lov, der skal anvendes på arvesagen, 
bør den udtømmende liste over tingslige 
rettigheder og procedurerne for 
erhvervelse af tingslige rettigheder, der 
kan forefindes i medlemsstaternes 
nationale lovgivning, som i princippet er 
reguleret af loven på det sted, hvor 
formuegenstandene befinder sig, henhøre 
under de nationale lovvalgsregler. Der bør 
i overensstemmelse med de anerkendte 
principper i den internationale privatret 
foretages en tilpasning. Tinglysning af 
disse rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen 
af ejendomsregistret og virkningerne af, 
om der er sket optagelse i dette register, 
som ligeledes reguleres af den stedlige lov, 
bør også udelukkes.

Or. de

Ændringsforslag 127
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Selv om denne forordning bør 
omfatte den måde, hvorpå en tingslig 
rettighed til materielle og immaterielle 

(10) Den udtømmende liste over tingslige 
rettigheder, der kan forefindes i 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
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formuegenstande kan erhverves i henhold 
til den lov, der skal anvendes på 
arvesagen, bør den udtømmende liste over 
tingslige rettigheder, der kan forefindes i 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
som i princippet er reguleret af loven på 
det sted, hvor formuegenstandene befinder 
sig, henhøre under de nationale 
lovvalgsregler. Tinglysning af disse 
rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen af 
ejendomsregistret og virkningerne af, om 
der er sket optagelse i dette register, som 
ligeledes reguleres af den stedlige lov, bør 
også udelukkes.

som i princippet er reguleret af loven på 
det sted, hvor formuegenstandene befinder 
sig, bør henhøre under de nationale 
lovvalgsregler. Der bør i 
overensstemmelse med de anerkendte 
principper i den internationale privatret 
foretages en tilpasning.

Or. de

Ændringsforslag 128
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De europæiske borgeres stigende 
mobilitet taget i betragtning og for at 
fremme en forsvarlig retspleje i Den 
Europæiske Union og sikre en reel 
tilknytning mellem arven og den 
medlemsstat, der udøver kompetencen, bør 
nærværende forordning bestemme, at 
kompetencen for hele boet skal tilkomme 
retterne i den medlemsstat, hvor afdøde 
havde sit sidste sædvanlige opholdssted. Af 
samme årsager bør denne forordning åbne 
mulighed for, at den kompetente ret 
undtagelsesvis og på visse betingelser kan 
henvise en sag til retten i den medlemsstat, 
hvori afdøde var statsborger, hvis denne 
anden ret er bedre i stand til at behandle 
sagen.

(12) De europæiske borgeres stigende 
mobilitet taget i betragtning og for at 
fremme en forsvarlig retspleje i Den 
Europæiske Union og sikre en reel 
tilknytning mellem arven og den 
medlemsstat, der udøver kompetencen, bør 
nærværende forordning bestemme, at 
kompetencen for hele boet uanset om der 
er tale om tvistemål eller ej skal tilkomme 
retterne i den medlemsstat, hvor afdøde 
havde sit sædvanlige opholdssted. Af 
samme årsager bør denne forordning åbne 
mulighed for, at den kompetente ret på 
visse betingelser kan henvise en sag til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvori afdøde var statsborger, hvis denne 
myndighed er bedre i stand til at behandle 
sagen.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Kurt Lechner

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De europæiske borgeres stigende 
mobilitet taget i betragtning og for at 
fremme en forsvarlig retspleje i Den 
Europæiske Union og sikre en reel 
tilknytning mellem arven og den 
medlemsstat, der udøver kompetencen, bør 
nærværende forordning bestemme, at 
kompetencen for hele boet skal tilkomme 
retterne i den medlemsstat, hvor afdøde 
havde sit sidste sædvanlige opholdssted. Af 
samme årsager bør denne forordning 
åbne mulighed for, at den kompetente ret 
undtagelsesvis og på visse betingelser kan 
henvise en sag til retten i den 
medlemsstat, hvori afdøde var statsborger, 
hvis denne anden ret er bedre i stand til at 
behandle sagen.

(12) De europæiske borgeres stigende 
mobilitet taget i betragtning og for at 
fremme en forsvarlig retspleje i Den 
Europæiske Union og sikre en reel 
tilknytning mellem arven og den 
medlemsstat, der udøver kompetencen, bør 
nærværende forordning bestemme, at 
kompetencen for hele boet skal tilkomme 
retterne i den medlemsstat. I tilfælde af 
tvister bør kompetencen tilfalde retterne i 
den medlemsstat, hvor afdøde på 
tidspunktet for dødsfaldet havde sit 
sædvanlige opholdssted. Såfremt arvelader 
har gjort brug at sin lovvalgsret i 
overensstemmelse med artikel 17, bør 
retterne i medlemsstat, hvor den 
pågældende er statsborger, have 
kompetence, hvis alle parter anmoder 
herom. Hvis medlemsstater også giver 
mulighed for domstolskompetence i 
ubestridte sager, bør 
domstolskompetencen finde tilsvarende 
anvendelse under forudsætning af, at 
ønskerne fra alle de involverede parter 
respekteres; i givet fald bør den ret, der 
oprindelig var kompetent, erklære sig for 
inkompetent. Såfremt de involverede 
parter ønsker at løse arvespørgsmål 
udenretligt, bør kompetencereglerne ikke 
være til hinder herfor.

Or. de

Ændringsforslag 130
Klaus-Heiner Lehne
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Udtrykket "ret" dækker alle de 
myndigheder, der udøver retslige 
funktioner, som f.eks. i visse retssystemer 
notarer, der fungerer som dommere, eller 
personer, der udpeget af en ret til 
bobehandlingen. Sådanne myndigheder 
bør derfor være underlagt de samme 
kompetenceregler og deres afgørelser bør, 
for så vidt angår denne forordning, 
betragtes som retsafgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 131
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved fastlæggelsen af det sædvanlige 
opholdssted tages der hensyn til afdødes 
forhold på dødstidspunktet og i årene 
forud, idet der tages hensyn til varigheden 
og regelmæssigheden af opholdene på 
dette sted samt omstændighederne og 
årsagerne.

Or. it

Ændringsforslag 132
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Sædvanligt opholdssted betyder især 
det sted, hvor en person bor permanent, 
dvs. midtpunktet for den pågældendes 
familie og sociale liv, snarere end det sted, 
hvor personen normalt arbejder. 

Or. it

Ændringsforslag 133
Diana Wallis

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ved gave givet af arvelader i levende 
live bør gavemodtageren og tredjemand 
være beskyttet mod virkningerne af senere 
ændringer til den gældende arveret. Et 
krav om omstødelse af en gavedisposition 
i henhold til den lov, der er gældende for 
bobehandlingen, bør kun tillades i det 
omfang, at gavedispositionen ville kunne 
omstødes i henhold til den lovgivning, der 
på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, 
hypotetisk var gældende for gavegiverens 
dødsbo;

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 19a.

Ændringsforslag 134
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den formelle gyldighed af 
dødsdispositioner er ikke omfattet af 
denne forordning. Den formelle gyldighed 
er reguleret af bestemmelserne i 
Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om 
lovkonflikter vedrørende formen for 
testamentariske dispositioner, for så vidt 
angår de medlemsstater, der har ratificeret 
den.

(19) Den formelle gyldighed af 
dødsdispositioner reguleres af 
bestemmelserne i Haagerkonventionen af 
5. oktober 1961 om lovkonflikter 
vedrørende formen for testamentariske 
dispositioner, for så vidt angår de 
medlemsstater, der har ratificeret 
konventionen. Endvidere bør
bestemmelser om den formelle gyldighed
af testamentariske dispositioner i denne 
konvention, der ligeledes finder 
anvendelse på arvepagter, indarbejdes i 
nærværende forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Kurt Lechner

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den formelle gyldighed af 
dødsdispositioner er ikke omfattet af 
denne forordning. Den formelle gyldighed 
er reguleret af bestemmelserne i 
Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 
om lovkonflikter vedrørende formen for 
testamentariske dispositioner, for så vidt 
angår de medlemsstater, der har 
ratificeret den.

(19) Bestemmelser om den formelle 
gyldighed af testamentariske dispositioner, 
herunder arvepagter, bør indarbejdes i 
forordningen.

Or. de

Ændringsforslag 136
Kurt Lechner

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Bestemmelser om den lov, der finder 
anvendelse på testationsret, bør 
indarbejdes i forordningen.

Or. de

Ændringsforslag 137
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at lette anerkendelsen af 
arverettigheder erhvervet i en medlemsstat 
bør lovvalgsreglen begunstige 
gyldigheden af arvepagter ved at 
anerkende vekslende tilknytninger. 
Tredjemænds berettigede forventninger 
bør tilgodeses.

(20) Medlemsstaterne bør anerkende de 
arvepagter, der er gyldige i henhold til 
den lov, der skal anvendes i medfør af 
denne forordning, og de rettigheder, der 
erhverves i henhold til sådanne aftaler. 
Særlige lovvalgsregler bør fastsættes for 
at fastslå, hvilken lov der finder 
anvendelse på spørgsmål vedrørende den 
materielle gyldighed og bindende virkning
af arvepagter samt på de øvrige juridiske 
spørgsmål, der specifikt vedrører 
arvepagter; Disse regler bør tilsvarende 
gælde for fælles testamenter, hvor dette er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 138
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Hvad angår fast ejendom bør 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
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boets ejendel befinder sig, finde 
anvendelse på foranstaltninger 
vedrørende registrering i det offentlige 
register af overgangen efter arv af en 
tingslig rettighed og virkningerne af 
denne registrering.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I den udstrækning det er foreneligt 
med denne forordnings overordnede 
formål og for at lette overgangen af en 
tingslig rettighed i medfør af arveloven,
bør denne forordning ikke være til hinder
for anvendelsen af visse udtømmende,
ufravigelige lovmæssige bestemmelser, der 
er gældende dér, hvor ejendelen er 
beliggende.

(21) Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af ufravigelige lovmæssige 
bestemmelser, der er gældende dér, hvor 
ejendelen er beliggende, med henblik på at 
sikre overgangen af en tingslig rettighed

Or. de

Ændringsforslag 140
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I forbindelse med arv, som er fast 
ejendom eller registreret i offentlige 
registre, berører denne forordning ikke 
bestemmelser i lokal lov, som vedrører 
stiftelse eller overgang af tingslige 
rettigheder eller disses registrering i 
registre i det omfang, der foreligger en 
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stiftelses- eller overførselsakt eller en 
retsafgørelse alene eller sammen med en 
registrering i et register.

Or. de

Ændringsforslag 141
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det i ekstraordinære tilfælde være 
muligt for medlemsstaternes retter at 
undlade at anvende fremmed ret i en 
konkret sag, når det ville være i strid med 
ufravigelige retsprincipper i domslandet 
(ordre public). Retterne bør imidlertid ikke 
kunne anvende denne ordre public-
undtagelse for at undlade at anvende 
loven i en anden medlemsstat eller afvise 
at anerkende eller fuldbyrde en 
retsafgørelse, et officielt bekræftet 
dokument, et retsforlig eller et europæisk 
arvebevis fra en anden medlemsstat, når 
dette strider mod Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
særlig artikel 21, som forbyder enhver 
form for forskelsbehandling.

(24) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det være muligt for medlemsstaternes 
retter at undlade at anvende fremmed ret i 
en konkret sag, når det ville være i strid 
med ufravigelige retsprincipper i 
domslandet (ordre public).

Or. it

Begrundelse

Den pågældende regel skal omformuleres, da den fremstår som et forsøg på at aflede 
opmærksomheden fra det fundamentale kriterium om respekt for grundlæggende 
retsprincipper i domslandet. Dette koncept er faktisk af stor betydning i de forskellige retlige 
og forfatningsmæssige traditioner i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 142
Klaus-Heiner Lehne
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det i ekstraordinære tilfælde være 
muligt for medlemsstaternes retter at 
undlade at anvende fremmed ret i en 
konkret sag, når det ville være i strid med 
ufravigelige retsprincipper i domslandet 
(ordre public). Retterne bør imidlertid ikke 
kunne anvende denne ordre public-
undtagelse for at undlade at anvende loven 
i en anden medlemsstat eller afvise at 
anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, 
et officielt bekræftet dokument, et 
retsforlig eller et europæisk arvebevis fra 
en anden medlemsstat, når dette strider 
mod Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig artikel 
21, som forbyder enhver form for 
forskelsbehandling.

(24) Når det er begrundet i almene hensyn, 
bør det i ekstraordinære tilfælde være 
muligt for medlemsstaternes retter at 
undlade at anvende fremmed ret, når det 
åbenbart ville være i strid med 
ufravigelige retsprincipper i domslandet 
(ordre public). Retterne bør imidlertid ikke 
kunne anvende denne ordre public-
undtagelse for at undlade at anvende loven 
i en anden medlemsstat eller afvise at 
anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, 
et officielt bekræftet dokument, et 
retsforlig eller et europæisk arvebevis fra 
en anden medlemsstat, når dette strider 
mod Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig artikel 
21, som forbyder enhver form for 
forskelsbehandling. Mindre forskelle i 
retten om tvangsarv berettiger principielt 
ikke til at undlade at anvende retten i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 143
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at tage hensyn til de forskellige 
måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i 
medlemsstaterne, bør denne forordning 
sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af 
officielt bekræftede dokumenter. Officielt 
bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke 
sidestilles med retsafgørelser, for så vidt 
angår deres anerkendelse. Anerkendelse af
officielt bekræftede dokumenter betyder, at 

(26) For at tage hensyn til de forskellige 
måder, hvorpå spørgsmål om bevisførelsen 
for arvingestatus eller bobestyreres 
beføjelser løses i medlemsstaterne, bør 
denne forordning sikre fri cirkulation og 
fuldbyrdelse af officielt bekræftede 
dokumenter. Officielt bekræftede 
dokumenter kan imidlertid ikke sidestilles 
med retsafgørelser, for så vidt angår deres 
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de nyder samme beviskraft angående 
indholdet i dokumentet og samme 
retsvirkning som i oprindelseslandet, 
hvortil kommer en formodning om 
gyldighed, der kan bortfalde i tilfælde af 
anfægtelse. Denne gyldighed kan således 
altid anfægtes ved retten i den 
medlemsstat, hvor det officielt bekræftede 
dokument er udfærdiget, på de 
proceduremæssige betingelser, der er 
fastsat af denne medlemsstat.

anerkendelse. Officielt bekræftede 
dokumenter bør nyde samme formelle
beviskraft inden for rammerne af 
bestemmelserne i oprindelses- og 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Den retlige 
disposition, som et officielt bekræftet 
dokument er baseret på, bør ikke være 
omfattet af reglerne i kapitel V; den 
retlige gyldighed og virkningerne af en 
sådan retlig disposition bør udelukkende 
reguleres af de lovvalgsregler, der er 
fastsat i kapitel III og den arvelovgivning, 
som lovvalgsreglerne kræver.

Or. de

Ændringsforslag 144
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at tage hensyn til de forskellige 
måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i 
medlemsstaterne, bør denne forordning 
sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af 
officielt bekræftede dokumenter. Officielt 
bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke 
sidestilles med retsafgørelser, for så vidt 
angår deres anerkendelse. Anerkendelse af 
officielt bekræftede dokumenter betyder, at 
de nyder samme beviskraft angående 
indholdet i dokumentet og samme 
retsvirkning som i oprindelseslandet, 
hvortil kommer en formodning om 
gyldighed, der kan bortfalde i tilfælde af 
anfægtelse. Denne gyldighed kan således 
altid anfægtes ved retten i den 
medlemsstat, hvor det officielt bekræftede 
dokument er udfærdiget, på de 
proceduremæssige betingelser, der er 
fastsat af denne medlemsstat.

(26) For at tage hensyn til de forskellige 
måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i 
medlemsstaterne, bør denne forordning 
sikre fri cirkulation og fuldbyrdelsen af 
officielt bekræftede dokumenter. Officielt 
bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke 
sidestilles med retsafgørelser, for så vidt 
angår deres anerkendelse. Den fri 
cirkulation af officielt bekræftede 
dokumenter betyder, at de nyder samme 
beviskraft angående indholdet i 
dokumentet og samme retsvirkning som i 
oprindelseslandet, hvortil kommer en 
formodning om gyldighed, der kan 
bortfalde i tilfælde af anfægtelse. Denne 
gyldighed kan således altid anfægtes ved 
retten i den medlemsstat, hvor det officielt 
bekræftede dokument er udfærdiget, på de 
proceduremæssige betingelser, der er 
fastsat af denne medlemsstat.

Or. fr
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Ændringsforslag 145
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) En hurtig, billig og effektiv afvikling 
af internationale arvesager i Den 
Europæiske Union indebærer, at arvinger, 
legatarer, bobestyrer og kurator skal have 
mulighed for let og udenretsligt at føre 
bevis for deres stilling i de medlemsstater, 
hvor boets ejendele befinder sig. For at 
lette den frie bevægelighed for et sådant 
bevis i Den Europæiske Union bør der med 
denne forordning indføres en ensartet 
model for det europæiske arvebevis, og det 
bør fastsættes, hvilken myndighed der er 
kompetent til at udstede et sådant. Af 
hensyn til subsidiaritetsprincippet bør et 
sådant bevis ikke træde i stedet for interne 
procedurer i medlemsstaterne. 
Forordningen bør derimod præcisere, 
hvordan det forholder sig til sådanne 
procedurer.

(27) En hurtig, billig og effektiv afvikling 
af internationale arvesager i Den 
Europæiske Union indebærer, at arvinger, 
legatarer, bobestyrer og kurator skal have 
mulighed for let og udenretsligt at føre 
bevis for deres stilling i de medlemsstater, 
hvor boets ejendele befinder sig. For at 
lette den frie cirkulation for et sådant bevis 
i Den Europæiske Union bør der i 
grænseoverskridende tilfælde med denne 
forordning indføres en ensartet model for 
det europæiske arvebevis, og det bør 
fastsættes, hvilken myndighed der er 
kompetent til at udstede et sådant. Denne 
myndighed kan være en ret, som defineret 
i nærværende forordning, eller en anden 
myndighed, som f.eks. en notar. Den 
kompetente myndighed fastlægges af den 
medlemsstat, hvis retter er kompetente i 
henhold til denne forordning. Af hensyn 
til subsidiaritetsprincippet bør et sådant 
bevis ikke træde i stedet for interne 
procedurer i medlemsstaterne. 
Forordningen bør derimod præcisere, 
hvordan det forholder sig til sådanne 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 146
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 
21, ifølge hvilken enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder 
eller seksuel orientering, er forbudt. 
Denne forordning bør anvendes af 
medlemsstaternes retter under fuld 
overholdelse af disse rettigheder og 
principper.

(34) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er nedfældet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. it

Begrundelse

Denne henvisning bør fjernes, da den fører til etablering af et slags hierarki mellem de 
principper, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, og antyder, at princippet 
om forbud mod forskelsbehandling har en form for privilegeret status.

Ændringsforslag 147
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Forenede Kongerige anvender 
ikke denne forordning på nogen måde, 
der kan påvirke ejendomsrettigheder, 
interesser eller aktiver, som skabes eller 
overføres som et resultat af gaver eller 
tilsvarende dispositioner foretaget af 
arvelader i levende live, medmindre 
sådanne gaver eller dispositioner er 
foretaget til fordel for en arveladers 
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arving eller arveberettiget og i 
overensstemmelse med lovvalgsreglerne i 
henhold til kapitel III.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at en donation eller gave fra afdøde i levende live kan kræves 
tilbagebetalt, hvilket vil føre til krav mod velgørende organisationer.

Ændringsforslag 148
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved "medlemsstat" forstås i denne 
forordning alle medlemsstater med 
undtagelse af Danmark [ Det Forenede 
Kongerige og Irland].

(2) Ved "medlemsstat" forstås i denne 
forordning medlemsstaterne med 
undtagelse af Danmark [ Det Forenede 
Kongerige og Irland].

Or. ro

Ændringsforslag 149
Klaus-Heiner Lehne

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) rettigheder og goder, der opstår eller 
overdrages på anden måde end ved arv, 
såsom gaver, sameje mellem flere personer 
med begunstigelse af længstlevende, 
pensionsordninger, forsikringspolicer og 
lignende ordninger, jf. dog artikel 19, 
stk. 2, litra j)

f) rettigheder og formuegoder, der opstår 
eller overdrages på anden måde end ved 
arv, herunder gaver, sameje mellem flere 
personer med begunstigelse af 
længstlevende, pensionsordninger, 
forsikringspolicer og lignende ordninger, 
jf. dog artikel 19, stk. 2, litra j)

Or. en
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Ændringsforslag 150
Klaus-Heiner Lehne

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) selskabers, foreningers og andre 
juridiske personers opløsning, udløb og 
fusionering

h) afvikling, nedlæggelse og fusion af 
selskaber, foreninger og andre juridiske 
personer;

Or. en

Ændringsforslag 151
Diana Wallis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprettelse, drift og afvikling af trusts i) oprettelse, drift og afvikling af trusts, 
undtagen trusts oprettet ved 
testamentariske dispositioner eller i 
henhold til reglerne for den legale 
arvefølge;

Or. en

Begrundelse

Der er god grund til medtage testamentariske trusts og lovpligtige trusts i denne forordnings 
anvendelsesområde (jf. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: 
Comments on the Proposal, s. 27)

Ændringsforslag 152
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oprettelse, drift og afvikling af trusts i) oprettelse, drift og afvikling af trusts, 
med undtagelse af trusts, der er oprettet 
ved testamentariske dispositioner eller en 
lovbestemt overgang af ejendele som følge 
af dødsfald;

Or. en

Ændringsforslag 153
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) arten af tingslige rettigheder til et gode 
og tinglysning af sådanne rettigheder.

j) arten af tingslige rettigheder og
procedurerne for erhvervelse af tingslige 
rettigheder, registrering af tingslige 
rettigheder i et offentligt register eller
tinglysning heraf samt virkningerne af 
registrering eller manglende registrering 
af en tinglig rettighed i et offentligt 
register.

Or. de

Ændringsforslag 154
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "arv": enhver form for overgang af
ejendele ved dødsfald, hvad enten det 
drejer sig om en viljesbestemt overførsel 
ved testamente eller arvepagt eller om 
lovbestemt overgang af ejendele som følge 
af dødsfald

a) "arv": enhver form for første overgang 
af formuegoder, rettigheder og 
forpligtelser fra arvelader til de 
arveberettigede ved dødsfald, hvad enten 
det drejer sig om en viljesbestemt 
overførsel ved testamente eller arvepagt 
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eller om overgang ved arv uden testamente.

Or. de

Ændringsforslag 155
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "ret": enhver retsmyndighed eller 
enhver kompetent myndighed i 
medlemsstaterne, der udøver en retslig 
funktion i arveretlige anliggender. Med 
retter sidestilles også andre myndigheder, 
der af de offentlige myndigheder er 
bemyndiget til at udøve offentlige 
beføjelser på områder, der henhører 
under retternes kompetence som 
omhandlet i denne forordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 156
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver 
kompetent myndighed i medlemsstaterne, 
der udøver en retslig funktion i arveretlige 
anliggender. Med retter sidestilles også 
andre myndigheder, der af de offentlige 
myndigheder er bemyndiget til at udøve 
offentlige beføjelser på områder, der 
henhører under retternes kompetence som 
omhandlet i denne forordning

b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver 
kompetent myndighed i medlemsstaterne, 
der udøver en retslig funktion i arveretlige 
anliggender. Med retter sidestilles også 
andre myndigheder eller personer (som 
f.eks. notarer), der af de offentlige 
myndigheder er bemyndiget til at udøve 
offentlige beføjelser på områder, der 
henhører under retternes kompetence som 
omhandlet i denne forordning
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Or. ro

Begrundelse

Notarius publicus eksisterer i hele Den Europæiske Union, og en af deres opgaver generelt er 
bobehandling. Denne specifikke henvisning til dem tydeliggør, at de er kompetente til at 
udstede et europæisk arvebevis som personer, der selv om de ikke er myndigheder, i henhold 
til delegation har fået beføjelse hertil. 

Ændringsforslag 157
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver 
kompetent myndighed i medlemsstaterne, 
der udøver en retslig funktion i arveretlige 
anliggender. Med retter sidestilles også 
andre myndigheder, der af de offentlige 
myndigheder er bemyndiget til at udøve 
offentlige beføjelser på områder, der 
henhører under retternes kompetence som 
omhandlet i denne forordning

b) "ret": "ret": enhver retsmyndighed eller 
enhver kompetent myndighed i 
medlemsstaterne eller en af retten udpeget 
person eller instans, hvis afgørelse er 
anerkendt af denne ret, og som udøver en 
retslig funktion i arveretlige anliggender. 
Med retter sidestilles også andre 
myndigheder, der af de offentlige 
myndigheder er bemyndiget til at udøve 
offentlige beføjelser på områder, der 
henhører under retternes kompetence som 
omhandlet i denne forordning

Or. fr

Ændringsforslag 158
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "arvepagt": en aftale, der – med eller 
uden modydelse - overdrager, ændrer eller 
tilbagekalder rettigheder i den forventede 
arv for en eller flere parter i aftalen

c) "arvepagt": en aftale, der er oprettet 
skriftligt eller som følge af gensidige 
testamenter – med eller uden modydelse -
og som overdrager, ændrer eller 
tilbagekalder rettigheder i den forventede 
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arv for en eller flere parter i aftalen

Or. de

Ændringsforslag 159
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "fælles testamenter": testamenter, der er 
oprettet af to eller flere personer i samme 
dokument enten til begunstigelse af 
tredjemand og/eller som en gensidig 
disposition

d) "fælles testamenter": testamenter, der er 
oprettet af to eller flere personer i et
dokument enten til begunstigelse af 
tredjemand og/eller som en gensidig 
disposition

Or. en

Ændringsforslag 160
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "oprindelsesstaten": den medlemsstat, 
hvori retsafgørelsen er truffet, retsforliget 
er godkendt eller indgået, eller det officielt 
bekræftede dokument er udstedt

( (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 161
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "medlemsstat, som anmodningen rettes 
til": den medlemsstat, hvori retsafgørelsen, 
retsforliget eller det officielt bekræftede 
dokument søges anerkendt og/eller 
fuldbyrdet

f) "fuldbyrdelsesstaten": den medlemsstat, 
hvori retsafgørelsen, retsforliget eller det 
officielt bekræftede dokument søges 
anerkendt og/eller fuldbyrdet

Or. de

Ændringsforslag 162
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet 
af en ret i en medlemsstat på det arveretlige 
område, uanset hvordan den betegnes, 
såsom dom, kendelse eller 
fuldbyrdelsesordre, herunder om 
fastsættelse af sagsomkostninger, som 
foretages af en embedsmand ved retten

g) "retsafgørelse": enhver foranstaltning 
eller afgørelse truffet af en ret i en 
medlemsstat eller en af retten udpeget og 
godkendt person eller instans på det 
arveretlige område, uanset hvordan den 
betegnes, såsom dom, kendelse eller 
fuldbyrdelsesordre, herunder fastsættelse af 
sagsomkostninger, som foretages af en 
embedsmand ved retten;

Or. fr

Ændringsforslag 163
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet 
af en ret i en medlemsstat på det arveretlige 
område, uanset hvordan den betegnes, 
såsom dom, kendelse eller 
fuldbyrdelsesordre, herunder om 
fastsættelse af sagsomkostninger, som 

g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet 
af en ret i en medlemsstat på det arveretlige 
område, uanset hvordan den betegnes, 
såsom dom, kendelse, foranstaltning eller 
fuldbyrdelsesordre, herunder om 
fastsættelse af sagsomkostninger, som 
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foretages af en embedsmand ved retten foretages af en embedsmand ved retten

Or. en

Ændringsforslag 164
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "officielt bekræftet dokument": et 
dokument, der er formelt udfærdiget eller 
registreret som et officielt bekræftet 
dokument, hvor den officielle bekræftelse:

h) "officielt bekræftet dokument": et 
dokument, der er udfærdiget eller 
registreret i overensstemmelse med 
lovpligtige formkrav, hvor den officielle 
bekræftelse:

Or. ro

Begrundelse

Et begreb kan ikke defineres ved at anvende det samme begreb. 

Ændringsforslag 165
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ”Europæisk arvebevis”: et bevis, der er 
udstedt af den kompetente ret i medfør af 
kapitel VI i denne forordning.

i) ”Europæisk arvebevis”: et bevis, der er 
udstedt af den kompetente ret eller 
myndighed i medfør af kapitel VI i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 166
Francesco Enrico Speroni
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Forslag til forordning
Artikel 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "sædvanligt opholdssted": det sted, 
hvor arveladeren tilbragte størstedelen af 
sit liv i de sidste 730 dage inden sin død

Or. it

Ændringsforslag 167
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Retter

Dette kapitels bestemmelser finder 
anvendelse på enhver ret i 
medlemsstaterne, men finder kun 
anvendelse på udenretslige myndigheder i 
det omfang, det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Francesco Enrico Speroni

Forslag til forordning
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nærværende forordnings 
bestemmelser er retterne i den 
medlemsstat, på hvis område den afdøde 
havde sit sædvanlige opholdssted på 
dødstidspunktet, kompetente til at træffe 
afgørelse i arveretlige anliggender.

Med forbehold af nærværende forordnings 
bestemmelser er retterne i den 
medlemsstat, hvori den afdøde var 
statsborger på dødstidspunktet, 
kompetente til at træffe afgørelse i 
arveretlige anliggender.
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Horisontal ændring, der skal anvendes på 
hele teksten i stedet for kriteriet om 
"sædvanligt opholdssted")

Or. it

Ændringsforslag 169
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nærværende forordnings 
bestemmelser er retterne i den 
medlemsstat, på hvis område den afdøde 
havde sit sædvanlige opholdssted på 
dødstidspunktet, kompetente til at træffe 
afgørelse i arveretlige anliggender.

Med forbehold af nærværende forordnings 
bestemmelser er retterne i den 
medlemsstat, på hvis område den afdøde 
havde sit sædvanlige opholdssted på 
dødstidspunktet, kompetente til at træffe 
afgørelse i arvespørgsmål vedrørende 
afdødes samlede bo.

Or. en

Ændringsforslag 170
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når loven i én medlemsstat er valgt af 
afdøde til at finde anvendelse på arven 
efter vedkommende i overensstemmelse 
med artikel 17, kan den kompetente ret i 
medfør af artikel 4 på anmodning fra en 
part, eller hvis den anser retterne i den 
medlemsstat, hvis lov er valgt, for bedre at 
være i stand til at træffe afgørelse i 
arvesagen udsætte sagen og opfordre
parterne til at rette en anmodning til 
retterne i denne medlemsstat.

1. Når loven i én medlemsstat er valgt af 
afdøde til at finde anvendelse på arven 
efter vedkommende i overensstemmelse 
med artikel 17, udsætter den kompetente 
ret i medfør af artikel 4 sagen på 
anmodning fra en part, eller hvis retterne i 
den medlemsstat, hvis lov er valgt, bedre er
i stand til at træffe afgørelse i arvesagen, 
og opfordrer parterne til at rette en 
anmodning til retterne i denne 
medlemsstat.
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Or. fr

Ændringsforslag 171
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når loven i én medlemsstat er valgt af 
afdøde til at finde anvendelse på arven 
efter vedkommende i overensstemmelse 
med artikel 17, kan den kompetente ret i 
medfør af artikel 4 på anmodning fra en 
part, eller hvis den anser retterne i den 
medlemsstat, hvis lov er valgt, for bedre at 
være i stand til at træffe afgørelse i 
arvesagen udsætte sagen og opfordre 
parterne til at rette en anmodning til 
retterne i denne medlemsstat.

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 172
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente ret i medfør af artikel 4 
fastsætter en frist for at indbringe sagen for 
retterne i den medlemsstat, hvis lov er 
valgt i henhold til stk. 1. Er sagen ikke 
indbragt inden udløbet af denne frist, 
fortsætter den ret, ved hvilken sagen er 
anlagt, med at udøve sin kompetence.

2. Den kompetente ret, ved hvilken sagen i 
medfør af artikel 4 er indbragt, fastsætter 
en frist for parterne til at indbringe sagen 
for retterne i den medlemsstat, hvis lov er 
valgt i henhold til stk. 1. Er sagen ikke 
indbragt inden udløbet af denne frist, 
fortsætter den ret, ved hvilken sagen er 
anlagt i medfør af artikel 4, med at udøve 
sin kompetence.

Or. en
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Ændringsforslag 173
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Valg af værneting

Uanset artikel 5 kan parterne, når en 
medlemsstat er valgt af arveladeren til at 
finde anvendelse på arven efter 
vedkommende i overensstemmelse med 
artikel 17, aftale, at retten eller retterne i 
denne medlemsstat er kompetente til at 
træffe afgørelse om arven efter 
arveladeren.

Or. en

Ændringsforslag 174
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b

Afkald på kompetence
Såfremt arvesagen indbringes ex officio 
for retterne i den medlemsstat, på hvis 
område arveladeren havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, og hvis 
parterne er enige om at indbringe sagen 
for retterne i den medlemsstat, hvis 
lovgivning er valgt af arveladeren i
overensstemmelse med artikel 5a, eller at 
indbringe arvesagen for en anden 
kompetent myndighed i den pågældende 
medlemsstat, skal retterne, hvor sagen er 
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indbragt ex officio, erklære sig 
inkompetente.

Or. en

Ændringsforslag 175
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de i stk. 1, litra a)-c), anførte tilfælde 
omfatter kompetencen den samlede arv.

Or. en

Ændringsforslag 176
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Forum necessitatis

Hvis ingen ret i en medlemsstat er 
kompetent i medfør af artikel 4 eller 6, 
kan en medlemsstats retter i 
undtagelsestilfælde træffe afgørelse i 
arvesagen, hvis en sag ikke med 
rimelighed kan anlægges eller føres eller 
viser sig umulig at føre i et tredjeland, 
som sagen er nært knyttet til.

Or. fr
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Ændringsforslag 177
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Kompetence for retterne på stedet, hvor 

ejendelene befinder sig
Når medlemsstatens retter i henhold til 
loven i den medlemsstat, hvor ejendelene 
befinder sig, skal træffe tingsretlige 
foranstaltninger i forbindelse med 
overdragelsen af ejendelen, dennes 
optagelse eller overførsel i 
ejendomsregistret eller i tingbogen, er 
retterne i denne medlemsstat kompetente 
til at træffe sådanne foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedregel Hovedregler, når der ikke er foretaget 
lovvalg

Or. en

Ændringsforslag 179
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedregel Hovedreglerne, når der ikke er foretaget 
lovvalg

Or. en

Ændringsforslag 180
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, der skal 
anvendes på hele boet.

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet og havde 
haft sit opholdssted der i en periode på 
mindst fire år umiddelbart før sin død, der 
skal anvendes på arveladerens samlede bo.

Or. en

Ændringsforslag 181
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, der skal 
anvendes på hele boet.

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet og havde 
haft sit opholdssted der i en periode på 
mindst fire år umiddelbart før sin død, der 
skal anvendes på hele boet.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde havde sit sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, der skal 
anvendes på hele boet.

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, er det loven i den medlemsstat, 
hvor afdøde i mindst to år havde haft sit 
sædvanlige opholdssted på 
dødstidspunktet, der skal anvendes på hele 
boet.

Or. de

Ændringsforslag 183
Tadeusz Zwiefka

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af den lov, der i medfør af 
stk. 1 finder anvendelse på boet, må ikke 
medføre, at medlemmer af den afdødes 
familie fuldstændig fratages den 
beskyttelse, der tilkommer dem, i henhold 
til ufravigelige bestemmelser om 
tvangsarv eller tilsvarende 
foranstaltninger i lovgivningen i den stat, 
hvor den afdøde var statsborger på 
dødstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 184
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle andre tilfælde er det loven i den stat, 
hvor den afdøde var statsborger på 
dødstidspunktet, der skal finde anvendelse 
på hele boet. Denne lov finder også 
anvendelse, hvis den afdøde havde sit 
sædvanlige opholdssted i mere end én stat 
på dødstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 185
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det klart fremgår af afdødes samlede 
situation, at vedkommende på 
dødstidspunktets åbenbart havde en 
nærmere tilknytning til en anden 
medlemsstat end den stat, hvis lovgivning 
ellers skulle anvendes på boet i medfør af 
denne artikel, anvendes undtagelsesvis 
lovgivningen i denne anden stat.

Or. en

Ændringsforslag 186
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle andre tilfælde er det loven i den stat, 
hvor den afdøde var statsborger på 
dødstidspunktet, der skal finde anvendelse 
på hele boet. Denne lov finder også 
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anvendelse, hvis den afdøde havde sit 
sædvanlige opholdssted i mere end én stat 
på dødstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 187
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det klart fremgår af afdødes samlede 
situation, at vedkommende på 
dødstidspunktets åbenbart havde en 
nærmere tilknytning til en anden 
medlemsstat end den stat, hvis lovgivning 
ellers skulle anvendes på boet i medfør af 
denne artikel, anvendes undtagelsesvis 
lovgivningen i denne anden stat.

Or. en

Ændringsforslag 188
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle andre tilfælde er det loven i den stat, 
hvor den afdøde var statsborger på 
dødstidspunktet, der skal finde 
anvendelse. Denne lov finder også 
anvendelse, hvis den afdøde havde sit 
sædvanlige opholdssted i mere end én stat. 

Or. de



PE464.765v02-00 36/65 AM\872403DA.doc

DA

Ændringsforslag 189
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det klart fremgår af afdødes samlede 
situation, at vedkommendes nærmeste 
tilknytning var til en anden stat anvendes 
lovgivningen i denne anden stat på hele 
boet.

Or. de

Ændringsforslag 190
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En person kan vælge, at det er loven i 
den medlemsstat, hvor den pågældende er 
statsborger, der skal anvendes i 
behandlingen af hele den pågældendes bo.

1. En person kan vælge, at det er den 
nationale lovgivning i den medlemsstat 
(bortset fra reglerne om international 
privatret), hvori den pågældende på det 
tidspunkt, hvor lovvalget træffes, er 
statsborger, der skal anvendes i 
behandlingen af hele den pågældendes bo.
Lovvalget bliver også gyldigt, hvis 
personen på dødstidspunktet er 
statsborger i den stat, hvis lov den 
pågældende har valgt.

Or. en

Ændringsforslag 191
Kurt Lechner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Lovvalget bliver også gyldigt, hvis 
personen på dødstidspunktet er 
statsborger i den stat, hvis lov den 
pågældende har valgt.
Lovvalget skal være tilstrækkeligt klart 
under anvendelse af generelt anerkendte 
fortolkningskriterier.

Or. de

Ændringsforslag 192
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Lovvalget for boet skal være 
udtrykkeligt og indeholdt i en erklæring, 
der opfylder formkravene til en 
dødsdisposition.

2. Lovvalget skal være udtrykkeligt og 
indeholdt i en erklæring, der opfylder 
formkravene til en dødsdisposition eller 
skal utvetydigt fremgå af ordlyden af en 
dødsdisposition.

Or. en

Ændringsforslag 193
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anvendelsen af den lov, der bestemmes 
i medfør af denne artikel, berører på 
ingen måde de rettigheder, som en person, 
der ikke er part i arvepagten, og som i 
medfør af den lov, der skal anvendes efter 
artikel 16 eller 17, har krav på tvangsarv 
eller en anden rettighed, som personen 

4. Det retssystem, der fastsættes i 
overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, 
vedrører kun arvepagters materielle 
gyldighed, den bindende virknings art og 
omfang, fortolkning samt annullering af 
og tilbagetræden fra arvepagter. 
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ikke kan fratages af arvelader.

Or. de

Ændringsforslag 194
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Den formelle gyldighed af 
dødsdispositioner

En dødsdisposition er gyldig for så vidt 
angår formen, hvis dispositionen opfylder 
de formkrav, der er foreskrevet i den 
nationale ret:
a) i den stat, hvor testator foretog den, 
eller
b) i en stat, hvor testator var statsborger 
enten på det tidspunkt, hvor den 
pågældende foretog dispositionen, eller på 
dødstidspunktet, eller
c) i en stat, hvor testator havde domicil 
enten på det tidspunkt, hvor den 
pågældende foretog dispositionen, eller på 
dødstidspunktet, eller
d) i en stat, hvor testator havde sit 
sædvanlige opholdssted enten på det 
tidspunkt, hvor den pågældende foretog 
dispositionen, eller på dødstidspunktet, 
eller
e) for så vidt angår fast ejendom på det 
sted, hvor ejendommen er beliggende.
2. Disse bestemmelser finder tilsvarende 
anvendelse på arvepagter.

Or. fr



AM\872403DA.doc 39/65 PE464.765v02-00

DA

Ændringsforslag 195
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Den formelle gyldighed af 

dødsdispositioner
1. En dødsdisposition er gyldig for så vidt 
angår formen, hvis dispositionen opfylder 
de formkrav, der er foreskrevet i den 
nationale ret:
a) i den stat, hvor testator foretog den, 
eller
b) i en stat, hvor testator var statsborger 
enten på det tidspunkt, hvor den 
pågældende foretog dispositionen, eller på 
dødstidspunktet, eller
c) i en stat, hvor testator havde domicil 
enten på det tidspunkt, hvor den 
pågældende foretog dispositionen, eller på 
dødstidspunktet, eller
d) i den stat, hvor testator havde sit 
sædvanlige opholdssted enten på det 
tidspunkt, hvor den pågældende foretog 
dispositionen, eller på dødstidspunktet, 
eller
e) for så vidt angår fast ejendom i den 
stat, hvor ejendommen er beliggende.
2. Stk. 1 finder også anvendelse på 
testamentariske dispositioner, der 
tilbagekalder en tidligere testamentarisk 
disposition. Tilbagekaldelsen er også 
gyldig for så vidt angår formen, hvis den 
er i overensstemmelse med en af de love, i 
henhold til hvilken den tilbagekaldte 
testamentariske disposition var gyldig i 
henhold til stk. 1.
3. I denne artikel anses enhver 
bestemmelse, der begrænser de tilladte 
former for testamentariske dispositioner 
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på grundlag af testators alder, nationalitet 
eller andre personlige forhold, for at 
vedrøre formspørgsmål. Det samme 
gælder de egenskaber, som vidner skal 
besidde, for at en testamentarisk 
disposition er gyldig.

Or. en

Ændringsforslag 196
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den lov, der fastlægges i medfør af 
kapitel III, finder anvendelse på arv og 
boskifte, fra arvefaldet til endelig
udlodning af arven til de arveberettigede.

1. Den lov, der fastlægges i medfør af dette
kapitel, finder anvendelse på arv og 
boskifte, fra arvefaldet til den første 
udlodning af arv fra arvelader til de 
arveberettigede.

Or. de

Ændringsforslag 197
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) overdragelse af boets ejendele og 
rettigheder til arvinger og legatarer, 
herunder vilkårene og virkningerne af 
arvens eller legatets vedgåelse eller 
frasigelse

f) første overgang fra arvelader til 
arvinger og i givet fald legatarer af de 
aktiver, rettigheder og forpligtelser,
herunder vilkårene og virkningerne af 
arvens eller legatets vedgåelse eller 
frasigelse, jf. dog artikel 20a;

Or. de
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Ændringsforslag 198
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) overdragelse af boets ejendele og
rettigheder til arvinger og legatarer, 
herunder vilkårene og virkningerne af 
arvens eller legatets vedgåelse eller 
frasigelse

f) overgang af boets ejendele og
forpligtelser til arvinger og legatarer, 
herunder vilkårene og virkningerne af 
arvens eller legatets vedgåelse eller 
frasigelse, jf. dog artikel 20a;

Or. fr

Ændringsforslag 199
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) arvingers, bobestyreres og kuratorers 
beføjelser, især i forhold til salg af 
ejendele, betaling af fordringshavere

g) forvaltningen af aktiver, navnlig med 
hensyn til arvingers, bobestyreres og 
kuratorers beføjelser, især i forhold til salg 
af ejendele, betaling af fordringshavere

Or. fr

Ændringsforslag 200
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Omstødelse af gaver givet i levende live

1. Et krav om omstødelse af gave givet i 
levende live kan kun gøres gældende i 
henhold til den lovgivning, der finder 
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anvendelse på arvesagen, i det omfang, at 
en sådan omstødelse også kunne kræves i 
henhold til den lovgivning, der i henhold 
til nærværende forordning, ville have 
været gældende for gavegiverens dødsbo 
på det tidspunkt, hvor gaven blev givet.
2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
er det lovvalg, der er truffet af 
gavegiveren i overensstemmelse med 
artikel 17, 18, stk.3, og artikel 18a, stk.3, 
kun gyldigt, såfremt gavemodtageren 
havde kendskab til lovvalget på det 
tidspunkt, hvor gaven blev givet.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en lovvalgsregel vedrørende omstødelse af gave givet af arvelader i levende live 
for at beskytte gavemodtageren og tredjeparter mod en senere ændring af den gældende 
arveret. Et krav om omstødelse af en gavedisposition i henhold til den lovgivning, der finder 
anvendelse på arvesagen, bør kun tillades i det omfang, at gavedispositionen ville kunne 
omstødes i henhold til den lovgivning, der på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, hypotetisk 
var gældende for gavegiverens dødsbo (jf. Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law: Bemærkninger til forslaget. s. 85).

Ændringsforslag 201
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Formueret

Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de retsforskrifter i en stat, 
hvor arv, der er fast ejendom eller 
registreret i offentlige registre, befinder 
sig, og hvor retsforskrifterne vedrører 
formulering eller overdragelse af ejerskab 
eller andre tingslige rettigheder til sådan 
arv eller registrering af denne i et 
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offentligt register, for så vidt som der 
konstitueres en formulerings- eller 
overførselsakt eller en retsafgørelse alene 
eller sammen med en registrering i et 
register.

Or. de

Ændringsforslag 202
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Formueret

Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de retsforskrifter i en stat, 
hvor arv, der er fast ejendom eller 
registreret i offentlige registre, befinder 
sig, navnlig hvad angår foranstaltninger 
vedrørende registrering i det offentlige 
register af overførslen af den pågældende 
faste ejendom og virkningerne af denne 
registrering. 

Or. fr

Ændringsforslag 203
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Anvendelse af gældende lov på det sted, 

hvor en ejendel befinder sig
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1. Den lov, der finder anvendelse på 
bobehandlingen, er ikke til hinder for 
anvendelse af loven i den medlemsstat, 
hvor ejendelen befinder sig, i den 
udstrækning denne lov, for så vidt angår 
arvens eller legatets vedgåelse eller 
frasigelse, foreskriver senere formaliteter 
i forhold til de formaliteter, som den lov, 
der finder anvendelse på bobehandlingen, 
foreskriver.
2. Den lov, der finder anvendelse på 
bobehandlingen, er ikke til hinder for 
anvendelse af loven i den medlemsstat, 
hvor ejendelen befinder sig:
(a) når bobestyrelsen og boets afvikling i 
henhold til denne lov er betinget af, at 
medlemsstatens myndigheder indsætter en 
kurator eller bobestyrer. Lovvalget for 
bobehandlingen bestemmer fastlæggelsen 
af personerne, dvs. arvinger, legatarer, 
bobestyrere eller kuratorer, der kan 
indsættes til bestyrelse af boet og dets 
afvikling,
(b) når denne lov gør den endelige 
overdragelse af arven til de 
arveberettigede betinget af, at der forud 
herfor betales arveafgift.

Or. fr

Ændringsforslag 204
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den lov, der finder anvendelse på
bobehandlingen, er ikke til hinder for 
anvendelse af loven i den medlemsstat, 
hvor ejendelen befinder sig:

2. I det tilfælde, hvor det ifølge loven i den 
medlemsstat, hvor boets ejendele befinder 
sig, kræves, at der indsættes en kurator 
eller en bobestyrer, uanset den lov, der 
finder anvendelse på bobehandlingen, er 
det loven i denne medlemsstat, der finder 
anvendelse på disse ejendele for så vidt 
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angår:

Or. en

Ændringsforslag 205
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den lov, der finder anvendelse på 
bobehandlingen, er ikke til hinder for 
anvendelse af loven i den medlemsstat, 
hvor ejendelen befinder sig:

2. I det tilfælde, hvor det ifølge loven i den 
medlemsstat, hvor boets ejendele befinder 
sig, kræves, at der indsættes en kurator 
eller en bobestyrer, uanset den lov, der 
finder anvendelse på bobehandlingen, er 
det loven i denne medlemsstat, der finder 
anvendelse på disse ejendele for så vidt 
angår:

Or. en

Ændringsforslag 206
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når bobestyrelsen og boets afvikling i 
henhold til denne lov er betinget af, at 
medlemsstatens myndigheder indsætter en 
kurator eller bobestyrer. Lovvalget for 
bobehandlingen bestemmer fastlæggelsen 
af personerne, dvs. arvinger, legatarer, 
bobestyrere eller kuratorer, der kan 
indsættes til bestyrelse af boet og dets 
afvikling,

a) indsættelse af en kurator eller en
bobestyrer ved denne medlemsstats
myndigheder

Or. en
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Ændringsforslag 207
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når bobestyrelsen og boets afvikling i 
henhold til denne lov er betinget af, at 
medlemsstatens myndigheder indsætter en 
kurator eller bobestyrer. Lovvalget for 
bobehandlingen bestemmer fastlæggelsen 
af personerne, dvs. arvinger, legatarer, 
bobestyrere eller kuratorer, der kan 
indsættes til bestyrelse af boet og dets 
afvikling,

a) indsættelse af en kurator eller en
bobestyrer ved denne medlemsstats
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 208
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når denne lov gør den endelige 
overdragelse af arven til de 
arveberettigede betinget af, at der forud 
herfor betales arveafgift.

b) en indsat kurators eller bobestyrers 
særlige beføjelser og opgaver, der kan 
udøves i forbindelse med aktiver, der 
befinder sig i denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 209
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når denne lov gør den endelige 
overdragelse af arven til de 

b) en indsat kurators eller bobestyrers 
særlige beføjelser og opgaver, der kan 



AM\872403DA.doc 47/65 PE464.765v02-00

DA

arveberettigede betinget af, at der forud 
herfor betales arveafgift.

udøves i forbindelse med aktiver, der 
befinder sig i denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 210
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver kurator eller bobestyrer, der er 
indsat i henhold til denne lov skal i 
henhold til denne lov også være berettiget 
til at indfri afdødes gæld, uanset om den 
befinder sig i den pågældende 
medlemsstat. Den prioriterede rækkefølge 
for indfrielsen af gæld fastsættes dog i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der finder anvendelse på arvesagen.
Med hensyn til indsættelsen af kuratorer 
eller bobestyrere er det den pågældende 
medlemsstats myndighed, der indsætter 
følgende personer til at fungere som 
sådan:
a) enhver person, der har fået overdraget 
bestyrelsen af boet af en ret, der har fået 
tillagt kompetence i forbindelse med 
bobehandlingen; eller
b) enhver arveberettiget i henhold til den 
lovgivning, der finder anvendelse på 
arvesagen, hvis ingen personer har fået 
overdraget ansvaret herfor; eller
c) andre personer, som denne myndighed 
indsætter;
Indsættelse i henhold til litra c) kan kun 
ske undtagelsesvis, og kun i tilfælde, hvor 
de arveberettigede i henhold til den 
lovgivning, der finder anvendelse på 
arvesagen, enten er for få eller for mange 
i henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor myndigheden befinder 
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sig, eller de af hensyn til den offentlige 
orden (ordre public) ikke er kvalificerede 
til at fungere som kuratorer eller 
bobestyrere i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 211
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der dette stykke finder 
anvendelse, skal enhver kurator eller 
bobestyrer, der er indsat i henhold til 
denne lov, i henhold til denne lov også 
være berettiget til at indfri afdødes gæld, 
uanset om den befinder sig i den 
pågældende medlemsstat. Den 
prioriterede rækkefølge for indfrielsen af 
gæld fastsættes dog i overensstemmelse 
med den lovgivning, der finder anvendelse 
på arvesagen.

Or. en

Ændringsforslag 212
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ved anvendelse af stk. 2, litra a), er 
det den pågældende medlemsstats 
myndighed, der indsætter følgende 
personer til at fungere som sådan:
a) enhver person, der har fået overdraget 
bestyrelsen af boet af en domstol, der har 
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fået tillagt kompetence i forbindelse med 
bobehandlingen; eller
b) enhver arveberettiget i den lovgivning, 
der finder anvendelse på arvesagen, hvis 
ingen personer har fået overdraget 
ansvaret herfor; eller
c) andre personer, som denne myndighed 
indsætter.

Or. en

Ændringsforslag 213
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Indsættelse i henhold til artikel 2b, 
litra c) kan kun ske undtagelsesvis, og 
kun i tilfælde, hvor de arveberettigede i 
henhold til den lovgivning, der finder 
anvendelse på arvesagen, enten er for få 
eller for mange i henhold til lovgivningen 
i den medlemsstat, hvor myndigheden 
befinder sig, eller de af hensyn til den 
offentlige orden (ordre public) ikke er 
kvalificerede til at fungere som kuratorer 
eller bobestyrere i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 214
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisning Renvoi
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Or. en

Begrundelse

Udtrykket "renvoi" bør anvendes i overensstemmelse med Rom I-forordningen og Rom II-
forordningen (se: Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: 
Bemærkninger til forslaget, s. 105)

Ændringsforslag 215
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 26 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor denne forordning foreskriver 
anvendelse af loven i en bestemt stat, skal 
dette forstås som en henvisning til de 
gældende retsregler i den pågældende stat 
med undtagelse af statens 
internationalprivatretlige regler.

Hvor denne forordning foreskriver 
anvendelse af loven i en bestemt 
medlemsstat, skal dette forstås som en 
henvisning til de gældende retsregler i den 
pågældende stat med undtagelse af statens 
internationalprivatretlige regler.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer fornuftigt kun at udelukke renvoi, hvor forordningen foreskriver anvendelsen 
af lovgivningen i en medlemsstat (se: Max Planck Institute for Comparative and International 
Private Law: Bemærkninger til forslaget, s. 105)

Ændringsforslag 216
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det imidlertid bestemmes, at loven i 
et tredjeland finder anvendelse, og denne 
lov henviser tilbage til loven i en 
medlemsstat, finder sidstnævnte 
anvendelse, medmindre afdøde havde 
valgt loven i tredjelandet som den lov, der 
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skal finde anvendelse på bobehandlingen 
i overensstemmelse med artikel 17.

Or. fr

Ændringsforslag 217
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor denne forordning foreskriver 
anvendelse af loven i et tredjeland, finder 
tredjelandets internationalprivatretlige 
regler anvendelse, når de i arveretlige 
spørgsmål udpeger lovgivningen i en 
medlemsstat; loven i denne medlemsstat 
finder anvendelse med undtagelse af 
statens internationalprivatretlige regler. 

Or. en

Begrundelse

I de tilfælde, hvor forordningen foreskriver anvendelse af loven i et tredjeland, hvis 
internationalprivatretlige regler i arveretlige spørgsmål henviser til loven i domstolslandet 
eller en anden medlemsstat, bør denne henvisning accepteres, og den nationale lovgivning i 
den medlemsstat, der henvises til, bør anvendes (se: Max Planck Institute for Comparative 
and International Private Law: Bemærkninger til forslaget, s. 106).

Ændringsforslag 218
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset indholdet af stk.1 og 1a, skal, 
såfremt artikel 17, 18, 18a, 18b eller 20 
foreskriver anvendelse af loven i en stat, 
dette forstås som en henvisning til de i 
dette land gældende retsregler med 
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undtagelse af landets 
internationalprivatretlige regler.

Or. en

Begrundelse

Såfremt arvelader har foretaget et lovvalg, eller der foreligger særlige lovvalgsregler med 
alternative tilknytningskriterier, og flere alternativt anvendelige love finder anvendelse, skal 
den nationale lovgivning i den stat, som sagen henvises til, anvendes (se: Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law: Bemærkninger til forslaget, s. 106).

Ændringsforslag 219
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Navnlig kan anvendelsen af en regel i 
en lov udpeget efter denne forordning kun 
anses for uforenelig med de 
grundlæggende retsprincipper i 
domslandet, hvis bestemmelserne 
vedrørende tvangsarv er forskellige fra de 
gældende bestemmelser i domsstaten.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 220
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Intet i denne forordning forpligter 
retterne i en medlemsstat til at træffe en 
afgørelse om arv vedrørende en 
efterlevende ægtefælle i medfør af denne 
forordning, hvis der ikke findes krav 
herom i henhold til denne stats nationale 



AM\872403DA.doc 53/65 PE464.765v02-00

DA

ægteskabslovgivning og familieret. 

Or. it

Begrundelse

Det vil være tilrådeligt at indføje en regel for at beskytte nationale valgmuligheder i lighed 
med den i artikel 13 i forordning (EU) nr. 1259/2010 om indførelse af et forstærket 
samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation.

Ændringsforslag 221
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Intet i denne forordning forpligter 
retterne i en medlemsstat til i medfør af 
denne forordning at anerkende en 
afgørelse om arv vedrørende en 
efterlevende ægtefælle, hvis der ikke 
findes krav herom i henhold til denne 
stats nationale ægteskabslovgivning og 
familieret. 

Or. it

Begrundelse

Det vil være tilrådeligt at indføje en regel for at beskytte nationale valgmuligheder i lighed
med den i artikel 13 i forordning (EU) nr. 1259/2010 om indførelse af et forstærket 
samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation.

Ændringsforslag 222
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af officielt bekræftede Cirkulation af officielt bekræftede 
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dokumenter dokumenter

Or. fr

Ændringsforslag 223
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 34 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Officielt bekræftede dokumenter, der er 
udstedt i en medlemsstat, anerkendes i de 
øvrige medlemsstater, medmindre 
gyldigheden af dokumenterne anfægtes 
efter de gældende procedurer i 
oprindelsesstaten, og under forbehold af, 
at anerkendelse ikke strider mod 
grundlæggende retsprincipper i den 
medlemsstat, som anmodningen rettes til.

Officielt bekræftede dokumenter 
vedrørende arvesager, der er udstedt i en 
medlemsstat cirkulerer frit i 
medlemsstaterne og er fritaget for enhver 
form for legaliseringsprocedure og andre 
formaliteter. Under forbehold af hensyn 
til den offentlige orden(ordre public) i 
fuldbyrdelsesstaten har de i andre 
medlemsstater samme beviskraft som 
disse staters nationale dokumenter, dog 
ikke mere end de har i 
oprindelsesmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 224
Marielle Gallo

Forslag til forordning
Artikel 34 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Officielt bekræftede dokumenter, der er 
udstedt i en medlemsstat, anerkendes i de 
øvrige medlemsstater, medmindre 
gyldigheden af dokumenterne anfægtes 
efter de gældende procedurer i
oprindelsesstaten, og under forbehold af, at 
anerkendelse ikke strider mod 
grundlæggende retsprincipper i den 
medlemsstat, som anmodningen rettes til.

Officielt bekræftede dokumenter, der 
henhører under denne forordnings 
materielle anvendelsesområde, cirkulerer 
frit i medlemsstaterne og har samme 
beviskraft som i oprindelsesstaten, under 
forbehold af, at anerkendelsen ikke 
åbenbart strider mod grundlæggende 
retsprincipper i fuldbyrdelsesstaten. 
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Or. fr

Ændringsforslag 225
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Beviset kan bl.a. anvendes til at bevise 
et eller flere af følgende forhold:
a) rettigheder for alle arveberettigede, der 
er angivet i beviset, og deres respektive 
arveandele
b) tildelingen af et bestemt formuegode 
eller bestemte formuegoder til den eller de 
arveberettigede, der er angivet i beviset;
c) beføjelserne for den person, der er i 
beviset er angivet som bobestyrer eller 
kurator.

Or. de

Ændringsforslag 226
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Anvendelse af det europæiske 
arvebevis er ikke obligatorisk. Beviset 
træder ikke i stedet for interne 
procedurer. Bevisets retsvirkninger 
anerkendes dog i den medlemsstat, hvis 
myndigheder har udstedt beviset efter 
bestemmelserne i dette kapitel.

(2) Det europæiske arvebevis udfærdiges 
efter anmodning fra de berørte personer i 
sager med et grænseoverskridende 
element, med henblik på dets anvendelse i 
forbindelse med udøvelsen af 
arverettigheder i alle medlemsstaterne. 

Såfremt der er udstedt et europæisk 
arvebevis erstatter det det nationale 
arvebevis, og dets retsvirkninger
anerkendes også i den medlemsstat, hvis 
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myndigheder har udstedt beviset efter 
bestemmelserne i dette kapitel.

Or. ro

Begrundelse

Der skal tydeligt henvises til situationer, hvor udstedelse af et europæisk arvebevis er 
nødvendigt. Såfremt der ikke er et grænseoverskridende element, vil den nationale procedure 
fortsat finde anvendelse. 

Ændringsforslag 227
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I alle andre tilfælde udstedes et 
national arvebevis, der reguleres af 
lovgivningen i den enkelte berørte 
medlemsstat.

Or. ro

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 228
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Beviset udstedes på anmodning fra 
enhver person, der er forpligtet til at 
dokumentere sin status som arving eller 
legatar eller sine beføjelser som bobestyrer 
eller kurator.

(1) Beviset udstedes på anmodning fra 
enhver person med en berettiget interesse i 
at dokumentere sin status som arving eller 
legatar eller sine beføjelser som bobestyrer 
eller kurator.

Or. ro
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Begrundelse

Det europæiske arvebevis er ikke obligatorisk. Det følger heraf, at der ikke kan pålægges en 
forpligtelse til at ansøge om udstedelse af et sådant bevis. Ansøgeren skal have en specifik 
berettiget interesse som arving eller legatar osv. 

Ændringsforslag 229
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningerne vedrørende afdøde: 
efternavn, fornavn(e), køn, civilstand, 
statsborgerskab, om muligt id-nummer 
eller –kode, adresse for seneste sædvanlige 
opholdssted, tid og sted for afgangen ved 
døden

a) oplysningerne vedrørende afdøde: 
efternavn, fornavn(e), køn, civilstand, 
statsborgerskab, om muligt id-nummer 
eller –kode, adresse for det sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, tid og sted 
for afgangen ved døden, fødselsdato og -
sted;

Or. de

Ændringsforslag 230
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ansøgeren skal bevise oplysningernes 
nøjagtighed ved hjælp af officielt 
bekræftede dokumenter. Kan sådanne 
dokumenter ikke udstedes, eller kan de kun 
udstedes med uforholdsvis stor 
vanskelighed, kan andre former for bevis 
godtages.

(2) Ansøgeren skal bevise oplysningernes 
nøjagtighed ved hjælp af originale
dokumenter. Kan sådanne dokumenter ikke 
udstedes, eller kan de kun udstedes med 
uforholdsvis stor vanskelighed, kan andre 
former for bevis godtages.

Or. ro

Begrundelse

Der skal føres bevis ved hjælp af originale dokumenter. Officielt bekræftede dokumenter er en 
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anden form for dokument. 

Ændringsforslag 231
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente ret træffer passende 
foranstaltninger for at sikre sig 
erklæringernes rigtighed. Når den interne 
retsorden tillader det, kræver den 
kompetente ret, at disse erklæringer 
fremsættes under ed.

3. Den kompetente instans træffer 
passende foranstaltninger for at sikre sig 
erklæringernes rigtighed. Når og i den 
udstrækning den interne retsorden tillader 
det, kræver den kompetente instans, at 
disse erklæringer fremsættes under ed, på 
tro og love eller i anden skærpet form. 
Med henblik herpå kan instansen anmode 
om bistand fra andre organer, der i 
henhold til national lovgivning, er 
kompetente instanser. 

Or. de

Ændringsforslag 232
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske arvebeviser skal udstedes 
under anvendelse af formularen i bilag II.

1. Beviset udstedes under anvendelse af 
formularen i bilag II og i 
overensstemmelse med den kompetente 
instans lovgivning, på grundlag af og i 
forbindelse med det nationale arvebevis.

Or. de

Ændringsforslag 233
Sebastian Valentin Bodu
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Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indholdet af det europæiske arvebevis, 
der henvises til i stk. 2, skal være 
obligatorisk, men medlemsstaterne kan 
tilføje andre elementer til dette 
minimumsindhold i overensstemmelse 
med national lovgivning.

Or. ro

Begrundelse

Eftersom det europæiske arvebevis er en erstatning for det nationale bevis, og da de nationale 
EU-medlemsstaters lovgivninger afviger fra hinanden, for så vidt angår nationale 
arvebeviser, skal det europæiske arvebevis både have et minimumsindhold af obligatoriske 
europæiske elementer samt eventuelt yderligere elementer, der er fastsat i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 234
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysningerne vedrørende afdøde: 
efternavn, fornavn(e), køn, civilstand, 
statsborgerskab, om muligt id-nummer 
eller –kode, adresse for seneste sædvanlige 
opholdssted, tid og sted for afgangen ved 
døden

b) oplysningerne vedrørende afdøde: 
efternavn, fornavn(e), køn, civilstand, 
statsborgerskab, om muligt id-nummer 
eller –kode, adresse for det sædvanlige 
opholdssted på dødstidspunktet, tid og sted 
for afgangen ved døden, fødselsdato og -
sted;

Or. de

Ændringsforslag 235
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) ifald der er flere arvinger, de respektive 
arveandele samt i givet fald en liste over de 
ejendele eller rettigheder, der tilfalder hver 
enkelt

h) ifald der er flere arvinger, de respektive 
arveandele samt i givet fald en liste over de 
ejendele, der tilfalder hver enkelt

Or. de

Ændringsforslag 236
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en liste over ejendele eller rettigheder, 
der tilfalder legatarer i medfør af den lov, 
der er udpeget for bobehandlingen

i) en liste over ejendele, der tilfalder 
legatarer i medfør af den lov, der er 
udpeget for bobehandlingen

Or. de

Ændringsforslag 237
Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) i givet fald en kopi af afdødes sidste 
vilje og testamente.

Or. en

Ændringsforslag 238
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en medlemsstat kræver yderligere 
formaliteter ved overdragelse af skøder 
eller andre tingslige rettigheder 
vedrørende arv, der er fast ejendom, eller 
hvis disse skøder eller rettigheder skal 
være offentligt registrerede, skal det 
europæiske arvebevis udtrykkeligt angive 
disse formaliteter og - for at gøre det 
lettere for borgerne - henvise til e-justice 
portalen med henblik på de tekniske 
detaljer.
Medlemsstater, der kræver sådanne 
yderligere formaliteter, meddeler 
Kommissionen alle de relevante 
oplysninger, således at de kan 
offentliggøres på e-justice-portalen og 
gøres offentligt tilgængelige.

Or. it

Ændringsforslag 239
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver person, som betaler eller 
overdrager ejendele til indehaveren af et 
bevis, der bemyndiger personer til at 
foretage sådanne handlinger, fratages sit 
ansvar herfor, medmindre personen har 
kendskab til, at bevisets indhold ikke 
svarer til virkeligheden.

3. Enhver person, som foretager ydelser til 
arveberettigede, der er opregnet i beviset, 
fratages sit ansvar herfor, medmindre 
personen har kendskab til, at bevisets 
indhold ikke svarer til virkeligheden. 

Or. de

Ændringsforslag 240
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beviset udgør et gyldigt dokument til
afskrift af arvegodsets erhvervelse eller 
dets optagelse i offentlige registre i den 
medlemsstat, hvor ejendelene befinder sig. 
Afskriften foretages efter de vilkår, der er 
fastsat i loven i den medlemsstat, i hvis 
register afskriften er registeret med deraf 
følgende retsvirkninger.

5. Beviset udgør et grundlag til afskrift af 
arvegodsets erhvervelse eller dets 
optagelse i offentlige registre i den 
medlemsstat, hvor ejendelene befinder sig. 
Afskriften foretages efter de vilkår, der er 
fastsat i loven i den medlemsstat, i hvis 
register afskriften er registeret med deraf 
følgende retsvirkninger.

Or. de

Ændringsforslag 241
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når det er begrundet i almene hensyn 
skal retterne i medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende ordre public-
undtagelse for at nægte at anerkende eller 
fuldbyrde et europæisk arvebevis, der er 
udstedt i en anden medlemsstat.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje denne regel, således at der er overensstemmelse med betragtning 
24, som synes at give mulighed for at nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse også i forhold til 
det europæiske arvebevis.

Ændringsforslag 242
Tadeusz Zwiefka

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af bilaterale eller multilaterale 
konventioner, som en eller flere 
medlemsstater er part i på tidspunktet for 
denne forordnings vedtagelse, og som 
omfatter spørgsmål, der er reguleret af 
nærværende forordning, jf. dog 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til traktatens artikel 307.

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af internationale 
konventioner, som en eller flere 
medlemsstater er part i på tidspunktet for 
denne forordnings vedtagelse, og som 
omfatter spørgsmål, der er reguleret af 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 243
Tadeusz Zwiefka

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a

Oplysninger, der stilles til rådighed for 
retten eller myndigheden

1. Ved etablering af den retlige status af 
fast ejendom, som udgør en del af boet, og 
som er beliggende i en anden medlemsstat 
end den, hvor retten, der har kompetence i 
henhold til bestemmelserne i kapitel II i 
denne forordning, eller enhver anden 
myndighed, der behandler arvespørgsmål, 
befinder sig, skal retten eller 
myndigheden tage hensyn til 
oplysningerne i tingbogen for det sted, 
hvor ejendommen er registreret.
2. Med henblik på anvendelsen af denne 
artikel, skal den kompetente myndighed i 
en medlemsstat efter anmodning give 
retterne og andre myndigheder i en anden 
medlemsstat oplysningerne i tingbogen, 
hvis sådanne oplysninger kunne gives 
med henblik på arvesager i henhold til 
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national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 244
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når afdøde før datoen for denne 
forordnings anvendelse har bestemt, 
hvilken lov der skal finde anvendelse på 
arven, er denne bestemmelse gyldig, hvis
betingelserne i artikel 17 er opfyldt.

2. Når afdøde før datoen for denne 
forordnings gyldighed, inklusive 
tidsrummet inden ikrafttrædelsen, har 
bestemt, hvilken lov der skal finde 
anvendelse på arven, er denne bestemmelse 
gyldig, uanset om betingelserne i artikel 17 
er opfyldt.

Or. de

Begrundelse

Rent forebyggende og for at udelukke misforståelser bør det gøres klart, at disse 
bestemmelser også gælder for tidsrummet inden forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag 245
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når parterne i en arvepagt før datoen for 
denne forordnings anvendelse har bestemt, 
hvilken lov der finder anvendelse på 
aftalen, skal denne bestemmelse anses for 
gyldig, hvis betingelserne i artikel 18 er 
opfyldt.

3. Når parterne i en arvepagt før datoen for 
denne forordnings anvendelse, inklusive 
tidsrummet inden ikrafttrædelsen, har 
bestemt, hvilken lov der finder anvendelse 
på aftalen, skal denne bestemmelse anses 
for gyldig, uanset om betingelserne i 
artikel 18 er opfyldt.

Or. de
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