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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter 
vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis
(KOM(2009)0154 – C7–0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0154),

– der henviser til EU-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 61, litra c og artikel 67, stk. 5, 
andet led, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0236/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om Følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 81, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. juli 
20101,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 44 af 11.2.2011, s. 148.
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Ændringsforslag 1

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 goder 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 2

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 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 kan afstedkomme en 
pligt til tilbageførsel, nedsættelse eller 
inddragelse i beregningen af arvelodderne i 
henhold til arveloven.

Or. de
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Ændringsforslag 3

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) 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, bør henhøre under de nationale 
lovvalgsregler. I overensstemmelse med de 
anerkendte principper i den 
internationale privatret foretages der en 
tilpasning.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Denne forordning bør principielt 
regulere den måde, hvorpå en tingslig 
rettighed til materielle og immaterielle 
formuegenstande kan erhverves, i 
henhold til den lov, der skal anvendes på 
arvesagen. Herfra bør undtages 
registrering i offentlige registre, 
tinglysning af de anførte rettigheder samt 
virkningerne af registrering eller 
manglende registrering, der ligeledes bør 
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være omfattet af loven på det sted, hvor 
formuegenstandene befinder sig.

Or. de

Ændringsforslag 5

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 en 
ret, eller til en kompetent myndighed, der i 
medfør af denne forordning kan udstede 
et europæisk arvebevis i den medlemsstat, 
hvori afdøde var statsborger, hvis denne 
anden ret er bedre i stand til at behandle 
sagen.

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Ved fastlæggelsen af det sidste 
sædvanlige opholdssted tages der hensyn 
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til afdødes forhold på dødstidspunktet og i 
årene forud, navnlig opholdenes varighed 
og regelmæssighed samt forhold og 
årsager.

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at lette livet for arvinger og 
legatarer, der bor i en anden medlemsstat 
end den, hvis retter er kompetente til at 
behandle arvesagen, bør forordningen 
tillade dem at fremsætte erklæringer om, 
hvorvidt de vedgår eller frasiger sig arven, 
i den form loven foreskriver dér, hvor de 
har deres sædvanlige opholdssted, 
eventuelt overfor retten i denne 
medlemsstat.

(14) For at lette livet for arvinger og 
legatarer, der bor i en anden medlemsstat 
end den, hvis retter er kompetente til at 
behandle arvesagen, bør forordningen 
desuden tillade dem at fremsætte 
erklæringer om, hvorvidt de vedgår eller 
frasiger sig arven, i den form loven 
foreskriver dér, hvor de har deres 
sædvanlige opholdssted, eventuelt overfor 
retten i denne medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Som en konsekvens af den arveretlige 
og tingsretlige overlapning bør 
forordningen bestemme, at den 
kompetente ret undtagelsesvis kan være 
retten i den medlemsstat, hvor ejendelen 
befinder sig, når loven i denne 
medlemsstat foreskriver retslig indgriben 
her for at træffe formueretlige 
foranstaltninger i forbindelse med 
overførslen af ejendelen og dennes 

udgår
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optagelse i ejendomsregistret.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Denne forordning bør øge borgernes 
mulighed for på forhånd at tilrettelægge 
arven efter dem ved at sætte dem i stand til 
at vælge den lov, der skal anvendes. Dette 
valg bør foretages inden for klart 
afgrænsede rammer, så arvingers og 
legatarers berettigede forventninger 
tilgodeses.

(18) Denne forordning bør øge borgernes 
mulighed for på forhånd at tilrettelægge 
arven efter dem ved at sætte dem i stand til 
at vælge den lov, der skal anvendes. Dette 
valg bør foretages inden for klart 
afgrænsede rammer, så arvingers og 
legatarers berettigede forventninger 
tilgodeses. I overensstemmelse med 
princippet om favor testamenti bør en 
person kunne vælge, at det er loven i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
statsborger, når valget foretages eller på 
dødstidspunktet, der skal anvendes ved 
behandlingen af den pågældendes bo.
Har den berørte flere statsborgerskaber, 
bør han kunne vælge mellem disse.
Lovvalget bør være tilstrækkeligt klart 
under anvendelse af generelt anerkendte 
fortolkningskriterier.

Or. de

Ændringsforslag 10

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 

(19) For så vidt angår den formelle 
gyldighed, reguleres denne af 
bestemmelserne i Haagerkonventionen af 
5. oktober 1961 om lovkonflikter 



PR\858633DA.doc 11/61 PE441.200v02-00

DA

Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om 
lovkonflikter vedrørende formen for 
testamentariske dispositioner, for så vidt 
angår de medlemsstater, der har ratificeret 
den.

vedrørende formen for testamentariske 
dispositioner, for så vidt angår de 
medlemsstater, der har ratificeret den.
Imidlertid bør der i denne forordning 
indsættes supplerende bestemmelser om 
den formelle gyldighed af testamentariske 
dispositioner, inklusive arvepagter.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der bør indsættes supplerende 
bestemmelser om den lov, der finder 
anvendelse på testationsret.

Or. de

Ændringsforslag 12

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) Gyldigheden af arvepagter og deraf 
følgende rettigheder bør anerkendes i 
medlemsstaterne. Også for så vidt angår 
arvepagter, bør den lov, der finder 
anvendelse på arven, fastlægges for hver 
enkelt testator i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. Den 
materielle gyldighed, den bindende 
virkning og de øvrige juridiske spørgsmål, 
der specifikt vedrører en arvepagt, bør 
reguleres separat. Disse bestemmelser bør 
tilsvarende gælde for fælles testamenter, 
hvor dette er relevant.
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Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I forbindelse med immobile ejendele 
eller ejendele, der er registreret i et 
register, bør dette ikke berøre 
bestemmelser i lokal lov, som vedrører 
formulering eller overførsel af tinglige 
rettigheder eller disses registrering i 
registre.

Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Baseres anvendelse af en anden 
stats retsregler på et lovvalg, anvendes i 
overensstemmelse med principperne i den 
internationale privatret udelukkende 
dennes materielle regler. Er dette ikke 
tilfældet, bør den berørte stats 
internationale privatretsregler anvendes, i 
den udstrækning de henviser til en 
medlemsstats ret. Denne anvender sin 
egen materielle ret.

Or. de
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Ændringsforslag 15

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 i en 
konkret sag, 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. Forskelle i retten om 
tvangsarv berettiger principielt ikke til at 
undlade at anvende retten i en anden 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 16

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

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

rammerne af bestemmelserne i 
oprindelses- og bestemmelsesstaten nyder 
officielt bekræftede dokumenter samme 
beviskraft angående indholdet i 
dokumentet og samme retsvirkning.
Gyldigheden kan dermed altid anfægtes.
Den retshandel, der ligger til grund for 
dokumentet, er omfattet af den 
internationale privatret og den relevante 
arvelov.

Or. de

Ændringsforslag 17

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 bevægelighed 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 instans der er 
kompetent til at udstede et sådant. Denne 
instans kan være en ret, myndigheder, 
notarer eller tilsvarende. Den fastlægges 
af den medlemsstat, hvis ret er kompetent 
i henhold til denne forordnings 
bestemmelser. Dette bør omfatte 
kompetence til henvisning til en ret eller 
anden instans, der bedre er i stand til at 
behandle sagen. Af hensyn til 
subsidiaritetsprincippet bør et sådant bevis 
ikke træde i stedet for interne procedurer i 
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medlemsstaterne. Forordningen bør 
derimod præcisere, hvordan det forholder 
sig til sådanne procedurer.

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) De nødvendige foranstaltninger til
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(30) For at sikre ensartede vilkår for
gennemførelse af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne tillægges 
Kommissionen og forvaltes i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. …/2011 af …om de generelle regler 
og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1.

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 1 EUT L ...

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Kommissionen bør navnlig 
bemyndiges til at vedtage alle ændringer af 
formularerne i denne forordning efter 
proceduren i artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF.

(31) Rådgivningsproceduren bør 
anvendes i forbindelse med vedtagelse af 
alle ændringer af formularerne i denne 
forordning, under hensyntagen til 
gennemførelsesaktens art.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Målene for denne forordning, nemlig 
den frie bevægelighed for personer, 
borgernes forhåndstilrettelæggelse af arven 
efter dem i en international kontekst, 
arvingers og legatarers samt andre af 
afdødes pårørendes samt boets kreditorers 
rettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af denne forordnings omfang og 
virkninger bedre nås på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(33) Målene for denne forordning, nemlig 
den frie bevægelighed for personer, 
borgernes forhåndstilrettelæggelse af arven 
efter dem i en international kontekst, 
arvingers og legatarers samt andre af 
afdødes pårørendes samt boets kreditorers 
rettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af denne forordnings omfang og 
virkninger bedre nås på unionsplan; 
Unionen kan derfor træffe foranstaltninger 
i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. EU-traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. samme 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. de

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personers status, familieforhold 
og forhold, der anses for at have 
tilsvarende virkninger

(a) fysiske personers status samt 
familieforhold og forhold, der ifølge den 
lov, der finder anvendelse på sådanne 
forhold, anses for at have tilsvarende 
virkninger

Or. de
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fysiske personers retsevne, jf. dog 
artikel 19, stk. 2, litra c) og d)

(b) fysiske personers rets- og handleevne, 
jf. dog artikel 19, stk. 2, litra c) og d), og 
artikel 18a

Or. de

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fysiske personers forsvinden, fravær 
eller formodede dødsfald

(c) fysiske personers forsvinden, fravær 
eller formodede dødsfald, jf. dog artikel 
23;

Or. de

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) spørgsmål, der udspringer af 
formueforholdet mellem ægtefæller, af
formueforholdet mellem partnere i 
forhold, der har virkninger svarende til et 
ægteskab

(d) spørgsmål vedrørende formueforholdet 
mellem ægtefæller og formueforholdet i 
forhold, der ifølge den lov, der finder 
anvendelse på sådanne forhold, anses for 
at have virkninger svarende til et 
ægteskabs

Or. de
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) underholdspligt (e) underholdspligt, medmindre den 
skyldes dødsfaldet;

Or. de

Ændringsforslag 26

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

Or. de

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) selskabsretlige spørgsmål, så som 
klausuler i selskabers, foreningers og andre 
juridiske personers 
stiftelsesoverenskomster og vedtægter, som 
bestemmer, hvem andelene tilfalder i 
tilfælde af et medlems død

(g) spørgsmål, der er omfattet af reglerne 
for selskaber, foreninger og andre 
juridiske personer, såsom klausuler i 
stiftelsesoverenskomster og vedtægter for 
selskaber, foreninger og andre juridiske 
personer, som bestemmer, hvem andelene 
tilfalder i tilfælde af et medlems død;
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Or. de

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 29

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, 
med undtagelse af trusts, der er oprettet 
ved dødsdisposition, eller en overgang af 
goder i forbindelse med død;

Or. de

Ændringsforslag 30

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 tinglige rettigheder, registrering 
af tinglige rettigheder i et offentligt 
register eller tinglysning heraf samt 
virkningerne af registrering eller 
manglende registrering af en tinglig 
rettighed i et offentligt register.
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Or. de

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Definitioner Definitioner

(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 overgang af 
goder, rettigheder og forpligtelser ved 
dødsfald, hvad enten det drejer sig om en 
viljesbestemt overførsel ved testamente 
eller arvepagt eller om overgang ved arv 
uden testamente.

Or. de

Ændringsforslag 32

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 eller en af retten udpeget 
person eller instans, 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

Or. de
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Ændringsforslag 33

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) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de

Ændringsforslag 34

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 ét 
eller flere dokumenter på grundlag af en 
fælles beslutning;

Or. de

Ændringsforslag 35

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

(e) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f

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) "fuldbyrdelsesmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori retsafgørelsen, 
retsforliget eller det officielt bekræftede 
dokument søges anerkendt, gjort 
eksigibel(t) eller fuldbyrdet;

Or. de

Ændringsforslag 37

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 
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. de

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "retsforlig": et forlig vedrørende arv, 
der er godkendt af en ret eller indgået for 
en ret under en retssag;
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Or. de

Ændringsforslag 39

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 vedrørende arv, der er formelt 
udfærdiget eller registreret som et officielt 
bekræftet dokument, hvor den officielle 
bekræftelse:

Or. de

Ændringsforslag 40

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. de

Ændringsforslag 41

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 

Retterne i den medlemsstat, hvor den 
afdøde havde sit sædvanlige opholdssted 
på dødstidspunktet, er kompetente til at 
træffe afgørelse om arv som helhed.
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afgørelse i arveretlige anliggender.

Or. de

Ændringsforslag 42

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, 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 eller i givet fald de i artikel 37 
anførte kompetente instanser i denne 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 43

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 ret, ved hvilken sagen er anlagt i 
medfør af artikel 4, fastsætter en frist, 
inden for hvilken der skal anlægges sag
ved en ret i den respektive medlemsstat, jf. 
stk.1. Er sagen ikke anlagt ved en ret i 
sidstnævnte medlemsstat inden udløbet af 
denne frist, fortsætter den ret, ved hvilken 
sagen er anlagt i medfør af artikel 4, med 
at udøve sin kompetence.
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Or. de

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Retterne i den medlemsstat, hvis lov er 
valgt, erklærer sig kompetente senest otte 
uger efter tidspunktet for sagens 
indbringelse i overensstemmelse med 
stk. 2. I så fald erklærer den ret, for hvilken 
sagen først er indbragt, sig omgående 
inkompetent. Ellers er det den ret, for 
hvilken sagen først er indbragt, der fortsat 
udøver kompetence.

3. Retterne i den medlemsstat, hvis lov er 
valgt, erklærer sig kompetente inden tre 
måneder efter tidspunktet for sagens 
indbringelse i overensstemmelse med 
stk. 2. I så fald erklærer den ret, for hvilken 
sagen først er indbragt, sig omgående 
inkompetent. Ellers er det den ret, for 
hvilken sagen først er indbragt, der fortsat 
udøver kompetence.

Or. de

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de i stk. 1, litra a og b anførte tilfælde 
omfatter kompetencen den samlede arv.

Or. de

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ret, ved hvilken en sag verserer på 
grundlag af artikel 4, 5 og 6, er også 
kompetent til at behandle et modkrav, for 

Vedrører ikke den danske tekst.
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så vidt som dette falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. de

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retterne i den medlemsstat, hvor arvingen 
eller legataren har sit sædvanlige 
opholdssted, er også kompetente til at 
modtage erklæringer om, hvorvidt arven 
eller legatet vedgås eller frasiges, og 
erklæringer med det formål at begrænse 
arvingens eller legatarens ansvar, når 
sådanne erklæringer skal fremsættes for en 
ret. 

Ud over den kompetente ret, jf. artikel 4, 
er retterne i den medlemsstat, hvor 
arvingen eller legataren har sit sædvanlige 
opholdssted, er også kompetente til at 
modtage erklæringer om, hvorvidt arven 
eller legatet vedgås eller frasiges, og 
erklæringer med det formål at begrænse 
arvingens eller legatarens ansvar, når 
sådanne erklæringer skal fremsættes for en 
ret.

Or. de

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
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 

udgår



PR\858633DA.doc 27/61 PE441.200v02-00

DA

til at træffe sådanne foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indbringelse for en ret Indbringelse for en ret
(b) hvis det indledende processkrift i sagen 
eller et tilsvarende dokument skal 
forkyndes, før det indleveres til retten, på 
det tidspunkt, hvor dette dokument 
modtages af den myndighed, der er 
ansvarlig for forkyndelsen, forudsat at 
sagsøger ikke efterfølgende har undladt at 
træffe de foranstaltninger, der krævedes af 
ham, for at få dokumentet indleveret til 
retten.

(b) hvis det indledende processkrift i sagen 
eller et tilsvarende dokument skal 
forkyndes, før det indleveres til retten, på 
det tidspunkt, hvor dette dokument 
modtages af den myndighed, der er 
ansvarlig for forkyndelsen, forudsat at 
sagsøger ikke efterfølgende har undladt at 
træffe de foranstaltninger, der krævedes af 
ham, for at få dokumentet indleveret til 
retten, eller

Or. de

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) hvis retten indleder sagen på embeds 
vegne, på det tidspunkt, hvor retten 
foretager den første proceshandling.

Or. de
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anlægges der ved en ret i en medlemsstat 
en sag, som den pågældende ret ikke har 
kompetence til at påkende i medfør af 
denne forordning, erklærer retten sig af 
egen drift inkompetent.

Anlægges der ved en ret i en medlemsstat 
en arvesag, som den pågældende ret ikke 
har kompetence til at påkende i medfør af 
denne forordning, erklærer retten sig af 
egen drift inkompetent.

Or. de

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 19 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 
13. november 2007 om forkyndelse i 
medlemsstaterne af retslige og udenretslige 
dokumenter i civile og kommercielle sager 
skal anvendes i stedet for stk. 1 i 
nærværende artikel, såfremt det indledende 
processkrift i sagen eller et tilsvarende 
dokument har skullet fremsendes fra én 
medlemsstat til en anden i medfør af 
nævnte forordning.

2. Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finder forordning (EF) nr. 1393/2007 
ikke anvendelse, anvendes artikel 15 i 
Haagerkonventionen af 15. november 1965 
om forkyndelse i udlandet af retslige og 
udenretslige dokumenter i sager om civile 
eller kommercielle spørgsmål, såfremt det 
indledende processkrift i sagen eller et 
tilsvarende dokument har skullet 
fremsendes til udlandet i medfør af nævnte
konvention.

3. Finder forordning (EF) nr. 1393/2007 
ikke anvendelse, anvendes artikel 15 i 
Haagerkonventionen af 15. november 1965 
om forkyndelse i udlandet af retslige og 
udenretslige dokumenter i sager om civile 
eller kommercielle spørgsmål, såfremt det 
indledende processkrift i sagen eller et 
tilsvarende dokument skal fremsendes til 
udlandet i medfør af denne konvention.

Or. de

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved konnekse krav forstås i denne 
artikel krav, der er så snævert forbundne, at 
det er ønskeligt at behandle og påkende 
dem samtidig for at undgå uforenelige 
retsafgørelser som følge af, at kravene 
påkendes hver for sig.

3. Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de



PE441.200v02-00 30/61 PR\858633DA.doc

DA

Ændringsforslag 55

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 loven i 
den medlemsstat, hvor den pågældende er 
statsborger på det tidspunkt hvor valget 
træffes, 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 han eller hun har valgt.

Or. de

Ændringsforslag 56

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 for boet skal være indeholdt i 
en dødsdisposition.

Or. de

Begrundelse
Ordet ”udtrykkeligt” (artikel 17, stk. 2) bør udgå. Et lovvalg er en viljeserklæring, som de 
generelt anerkendte fortolkningskriterier finder anvendelse på. Det er et generelt princip i 
arveretten, at testators ønsker så vidt muligt skal have gyldighed (favor testamenti).
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ophavsmandens ændring eller 
tilbagekaldelse af et sådant lovvalg skal 
opfylde de formelle betingelser for 
ændring eller tilbagekaldelse af en 
dødsdisposition. 

4. For ændring eller tilbagekaldelse af et 
sådant lovvalg gælder stk. 2 og 3 analogt.

Or. de

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En arvepagt angående arv efter en 
person skal behandles i henhold til den lov, 
som i medfør af denne forordning skulle 
anvendes på arveladers bo i tilfælde af 
dødsfald på det tidspunkt, hvor pagten 
blev indgået. Hvis arvepagten ikke er 
gyldig i henhold til denne lov, anerkendes 
aftalen alligevel som gyldig, hvis den er 
gyldig i medfør af den lov, som på 
dødstidspunktet skal anvendes på boet i 
medfør af denne forordning. Denne lov 
finder således anvendelse på arvepagten.

1. En arvepagt angående arv efter én 
person skal behandles i henhold til den lov, 
som i medfør af denne forordning skulle 
anvendes på arveladers bo, hvis denne var 
afgået ved døden på samme dag, som 
arvepagtens indgåelse.

Or. de

Begrundelse

Artikel 18 er baseret på princippet om favor testamenti. I en arvepagt indgår flere parter 
imidlertid bindende aftale på grundlag af og i tillid til den retsorden, der hypotetisk er 
gældende på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Dette grundlag bør ikke kunne ændres 
gennem ændring af den lov, der finder anvendelse, når der kun er én part, og sidste del bør 
derfor udgå.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arvepagt angående arv efter flere 
personer er kun gyldig med hensyn til sit 
indhold, hvis gyldigheden anerkendes af 
den lov, som i medfør af artikel 16 skulle 
finde anvendelse på arven efter en af 
arveladerne i tilfælde af dødsfald på 
samme dag som arvepagtens indgåelse.
Når arvepagten er gyldig i medfør af den 
lov, der skal anvendes på arven efter en 
enkelt af disse personer, finder denne lov 
anvendelse. Når arvepagten er gyldig i 
medfør af loven, der skal anvendes på 
arven efter flere af disse personer, er det 
loven i det land, hvortil arvepagten har sin 
nærmeste tilknytning, der finder 
anvendelse på den.

2. En arvepagt angående arv efter flere 
personer skal behandles i henhold til den 
lov, som i medfør af denne forordning 
skulle anvendes på alle berørte 
arveladeres bo, i tilfælde af dødsfald på 
samme dag, som arvepagtens indgåelse.
Finder mere end én arvelov, jf. stk. 1, 
anvendelse på arvepagten, og anerkender 
kun af én af disse arvelove arvepagten, 
finder denne lov anvendelse. Anerkendes 
arvepagten af flere end én af disse 
arvelove, er det loven i det land, hvortil 
arvepagten har sin nærmeste tilknytning, 
der finder anvendelse på den.

Or. de

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Parterne kan vælge, at den lov, som 
arvelader eller arveladerne kunne have 
valgt i medfør af artikel 17, skal finde 
anvendelse på deres arvepagt.

3. Parterne kan vælge, at den lov, som 
arvelader eller en af arveladerne kunne 
have valgt i medfør af artikel 17, skal finde 
anvendelse på deres arvepagt, forudsat at 
denne lov anerkender arvepagter.

Or. de
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Ændringsforslag 61

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 
ikke kan fratages af arvelader.

4. Stk. 1, 2 og 3 vedrører kun den 
arvepagtmæssige del af 
dødsdispositionerne som den materielle 
gyldighed, den bindende virknings art og 
omfang, fortolkning samt annullering af 
og tilbagetræden fra arvepagter. 

Or. de

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel gælder tilsvarende for 
fælles testamenter.

Or. de

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Retten til at træffe dødsdispositioner

1. Testator har ret til at træffe 
dødsdispositioner, hvis han har denne ret 
i medfør af:
a) den lov, som ville have fundet 
anvendelse på hans bo, hvis han var død 
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på tidspunktet for dispositionen, eller
b) den lov, som på dødstidspunktet skal 
anvendes på hans bo i medfør af denne 
forordning.
2. Stk. 1 gælder tilsvarende for ændring 
og tilbagekaldelse af dødsdispositioner 
samt for tilbagetræden fra arvepagter.

Or. de

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Den formelle gyldighed af 

dødsdispositioner
1. En dødsdisposition er formelt gyldig, 
når den
a) ville være formelt gyldig efter den lov, 
som ville have fundet anvendelse, hvis 
testator var død på den dag, hvor 
dispositionen blev indgået, eller
b) den lov, som skal anvendes på hans bo 
i medfør af denne forordning, er formelt 
gyldig på dødstidspunktet.
2. Stk. 1 gælder tilsvarende for ændring 
og tilbagekaldelse af dødsdispositioner 
samt for tilbagetræden fra arvepagter.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at dispositioner, der er formelt gyldige på tidspunktet for indgåelse ikke bliver 
ugyldige som følge af lovændringer, og at de øvrige gyldighedsspørgsmål i forbindelse med 
arvepagter besvares.
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Ændringsforslag 65

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 endelig 
udlodning af arven til de arveberettigede.

Or. de

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arvingers og legatarers rettigheder, 
herunder den længstlevende ægtefælles 
arveret, fastlæggelse af disse personers 
respektive andele, afdødes pålæg til dem, 
samt andre rettigheder i boet som følge af 
dødsfaldet

(b) Bestemmelsen af, hvem der skal være 
arvinger og legatarer, herunder den 
længstlevende ægtefælles eller partners 
arveret, fastlæggelse af disse personers 
respektive andele, afdødes pålæg til dem, 
samt andre rettigheder i boet som følge af 
dødsfaldet og frasigelse af arv;

Or. de

Ændringsforslag 67

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) overførsel til arvinger og i givet fald
legatarer af de goder, rettigheder og 
forpligtelser, der udgør boet, herunder 
vilkårene og virkningerne af arvens eller 
legatets vedgåelse eller frasigelse, jf. dog 
artikel 20a;
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Or. de

Ændringsforslag 68

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

Or. de

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) disponibel andel, tvangsarvebeløb og 
andre indskrænkninger i friheden til at 
træffe dødsdispositioner, herunder retslige 
myndigheders eller andre myndigheders 
udlæg i boet til fordel for afdødes 
pårørende

(i) disponibel andel af arven, 
tvangsarvebeløb og andre indskrænkninger 
i friheden til at træffe dødsdispositioner, 
herunder afgørelser til fordel for afdødes 
pårørende og frasigelse af tvangsarv;

Or. de

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) gyldighed, fortolkning, ændring eller
tilbagekaldelse af en dødsdisposition, 
bortset fra den formelle gyldighed

(k) den materielle gyldighed og
fortolkning af en dødsdisposition samt 
ændring eller tilbagekaldelse af en sådan 
disposition, jf. dog artikel 18a og 18b og,
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Or. de

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) bodeling. (l) bodeling, jf. dog artikel 20a.

Or. de

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erklæringer om, hvorvidt arven eller 
legatet vedgås eller frasiges, og erklæringer 
med det formål at begrænse arvingens eller 
legatarens ansvar er ligeledes gyldige, når 
de opfylder lovens betingelser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende arving 
eller legatar har sit sædvanlige 
opholdssted, jf. dog artikel 19. 

Erklæringer om, hvorvidt arven eller 
legatet vedgås eller frasiges, og erklæringer 
med det formål at begrænse arvingens eller 
legatarens ansvar er formelt gyldige, når 
de opfylder kravene i den lov, der finder 
anvendelse på bobehandlingen, eller 
loven i den medlemsstat, hvor den 
pågældende arving eller legatar har sit 
sædvanlige opholdssted.

Or. de

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Lex rei sitae



PE441.200v02-00 38/61 PR\858633DA.doc

DA

Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de retsforskrifter i en stat, 
hvor arv, der er fast ejendom eller 
registreret i offentlige registre, befinder 
sig, som vedrører formulering eller 
overførsel af fælles ejendom eller andre 
tinglige rettigheder til sådan arv eller 
registrering af disse i et offentligt register.

Or. de

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Lex rei sitae

Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de retsforskrifter i en stat, 
hvor arv, der er fast ejendom eller 
registreret i offentlige registre, som 
vedrører formulering eller overførsel af 
fælles ejendom eller andre tinglige 
rettigheder til sådan arv eller registrering 
af disse i et offentligt register, og kun for 
så vidt som der konstitueres en 
formulerings- eller overførselsakt eller en 
retsafgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor denne forordning foreskriver 
anvendelse af loven i en bestemt stat, skal 

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

dette forstås som en henvisning til de 
gældende retsregler i den pågældende stat 
med undtagelse af statens 
internationalprivatretlige regler, med 
undtagelse af internationalprivatretlige
regler, som helt eller delvis henviser til 
loven i en medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, 
der er udpeget efter denne forordning, kan 
kun afvises, hvis en sådan anvendelse er 
uforenelig med de grundlæggende 
retsprincipper ("ordre public") i 
domsstaten. 

1. Anvendelsen af en bestemmelse i loven i 
en stat, der er udpeget efter denne 
forordning, kan kun afvises, hvis en sådan 
anvendelse er klart uforenelig med de 
grundlæggende retsprincipper (ordre 
public) i domsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 77

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. de
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Begrundelse

Ordføreren anser ikke formuleringerne i artikel 27, stk. 2, for nødvendige og foreslår, at disse 
overvejelser indføjes i betragtningerne vedrørende artikel 27.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af officielt bekræftede 
dokumenter

Officielt bekræftede dokumenter

Or. de

Ændringsforslag 79

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 nyder fri bevægelighed i 
medlemsstaterne og er fritaget for enhver 
form for legaliseringsprocedure og andre 
formaliteter. De har i andre 
medlemsstater samme beviskraft som 
disse staters nationale dokumenter, dog 
ikke mere end de har i 
oprindelsesmedlemsstaten, og under 
forbehold af, at anerkendelse ikke strider 
klart mod grundlæggende retsprincipper i 
bestemmelsesmedlemsstaten.

Or. de
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med denne forordning indføres et 
europæisk arvebevis, som udgør bevis for 
arvingers og legatarers status og for 
bobestyreres og kuratorers beføjelser. 
Bevis udstedes af den kompetente 
myndighed i medfør af dette kapitel i 
overensstemmelse med den lov, der er 
udpeget for bobehandlingen i medfør af 
kapitel III i denne forordning. 

1. Med denne forordning indføres med 
grænseoverskridende formål et europæisk 
arvebevis (i det følgende benævnt 
"beviset"), som skal være gældende i alle 
medlemsstater på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel.

(Indførelsen af begrebet ”bevis” gælder 
for retsaktens samlede tekst; Vedtagelse af 
ændringsforslaget medfører tekniske 
rettelser i hele teksten.)

Or. de

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Beviset udformes, så det kan anvendes 
af arvinger eller legatarer og bobestyrere 
eller kuratorer, som har brug for i en 
anden medlemsstat end den, hvis 
kompetente instanser har udstedt beviset i 
henhold til bestemmelserne i dette kapitel, 
at kunne bevise henholdsvis deres status, 
og/eller rettigheder som arvinger eller 
legatarer eller deres beføjelser som 
bobestyrere eller kuratorer i henhold til 
den lov, der finder anvendelse i medfør af 
kapitel III.

Or. de
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Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. 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(e) gode(r), 
der udgør en del af boet, til de(n) 
arveberettigede, der er angivet i beviset;
(c) beføjelserne for den person, der er 
angivet i beviset, til at optræde som 
bobestyrer eller kurator.

Or. de

Ændringsforslag 83

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. Anvendelse af beviset er ikke 
obligatorisk. Beviset træder ikke i stedet 
for interne procedurer. Bevisets 
retsvirkninger anerkendes dog i den 
medlemsstat, hvis kompetente instanser
har udstedt beviset efter bestemmelserne i 
dette kapitel.

Or. de
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Ændringsforslag 84

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, der har behov for det til at 
dokumentere sin status som arving eller 
legatar eller sine beføjelser som bobestyrer 
eller kurator i en anden stat end den, hvis 
kompetente instanser har udstedt beviset i 
henhold til bestemmelserne i dette kapitel.

Or. de

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beviset udstedes af den kompetente ret i 
den medlemsstat, hvis retter er 
kompetente i medfør af artikel 4, 5 og 6.

2. Beviset udstedes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i en medlemsstat af 
den kompetente ret eller den kompetente 
instans (begge efterfølgende benævnt 
”den kompetente instans”). 
Bestemmelserne i artikel 4, 5 og 6, finder 
tilsvarende anvendelse.

(Indførelsen af begrebet ”den kompetente 
instans” gælder for retsaktens samlede 
tekst; Vedtagelse af ændringsforslaget 
medfører tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. de
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de relevante oplysninger 
om de kompetente instanser med henblik 
på offentliggørelse.

Or. de

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den, der anmoder om udstedelse af et 
europæisk arvebevis, anfører på den 
formular, der er vedlagt som bilag I, 
følgende oplysninger i den udstrækning, 
vedkommende besidder oplysningerne:

1. Den, der anmoder om udstedelse af et 
bevis, anfører på den formular, der er 
vedlagt som bilag I, følgende oplysninger i 
den udstrækning, vedkommende besidder 
oplysningerne:

Or. de

Ændringsforslag 88

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;

Or. de
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Ændringsforslag 89

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) om afdøde har udfærdiget en ægtepagt. 
I bekræftende fald vedlægger ansøgeren en 
genpart af ægtepagten som bilag til 
ansøgningen

(e) om afdøde har udfærdiget en ægtepagt 
eller samlivspagt. I bekræftende fald 
vedlægger ansøgeren en genpart af pagten
som bilag til ansøgningen

Or. de

Ændringsforslag 90

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 hvis relevant 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.

Or. de

Ændringsforslag 91

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 

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 
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fremsættes under ed. disse erklæringer fremsættes under ed, på 
tro og love eller i anden skærpet form.

Or. de

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beviset udstedes kun, hvis den 
kompetente ret anser for fastslåede de 
forhold, der er anført til grund for 
anmodningen. Den kompetente ret
udsteder beviset omgående.

1. Beviset udstedes kun, hvis den 
kompetente instans anser for fastslåede de 
forhold, der er anført til grund for 
anmodningen. Den kompetente instans
udsteder beviset omgående.

Or. de

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På baggrund af ansøgerens erklæringer, 
de dokumenter og andre bevismidler 
vedkommende har fremlagt, iværksætter 
den kompetente ret af egen drift den 
nødvendige efterprøvning af forholdene og 
foretager efterforskning af senere beviser, 
der forekommer nyttige.

2. På baggrund af ansøgerens erklæringer, 
de dokumenter og andre bevismidler 
vedkommende har fremlagt, iværksætter 
den kompetente instans af egen drift den 
nødvendige efterprøvning af forholdene og 
foretager efterforskning af senere beviser, 
der forekommer nyttige.

Or. de
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Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelse af dette 
kapitel giver medlemsstaterne de 
kompetente retter i de øvrige 
medlemsstater aktindsigt, navnlig i 
civilstandsregistre, tingbøger eller andre 
registre vedrørende arv eller afdødes 
formueforhold med ægtefælle og 
ejendomsregistre.

3. Med henblik på anvendelse af dette 
kapitel giver medlemsstaterne de 
kompetente instanser i de øvrige 
medlemsstater aktindsigt, navnlig i 
civilstandsregistre, tingbøger eller andre 
registre vedrørende arv eller afdødes 
formueforhold og ejendomsregistre.

Or. de

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ret, der udsteder beviset, kan 
stævne berørte personer og eventuelle 
kuratorer og bobestyrere til at give møde 
og offentliggøre bekendtgørelser for at 
opfordre andre eventuelle arveberettigede 
til at gøre deres krav gældende.

4. Den kompetente instans kan stævne 
berørte personer og eventuelle kuratorer og 
bobestyrere til at give møde og 
offentliggøre bekendtgørelser for at 
opfordre andre eventuelle arveberettigede 
til at gøre deres krav gældende.

Or. de

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Beviset skal udstedes under anvendelse 
af formularen i bilag II.
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Or. de

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den udstedende ret, elementer af de 
faktiske og retlige forhold, der gør, at 
denne ret anser sig for at være kompetent 
til at udstede beviset samt datoen for 
udstedelsen

(a) den kompetente instans, elementer af 
de faktiske og retlige forhold, der gør, at 
denne instans anser sig for at være 
kompetent til at udstede beviset samt 
datoen for udstedelsen

Or. de

Ændringsforslag 98

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;

Or. de

Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) eventuelle ægtepagter indgået af afdøde (c) eventuelle ægtepagter eller 
samlivspagter  indgået af afdøde;
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Or. de

Ændringsforslag 100

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

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 en liste over de ejendele 
eller rettigheder, der tilfalder hver enkelt 

Or. de

Ændringsforslag 101

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Angivelserne jf. stk. 2 kan bortfalde, 
hvis de ikke forekommer nødvendige for 
anvendelsen af beviset og formålet med 
det, og hvis ansøgeren anmoder om det, 
såfremt den lov, der skal anvendes, ikke 
har bestemmelser herom eller det ikke er 
relevant.

Or. de

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det europæiske arvebevis anerkendes 1. Bevisets anerkendes umiddelbart i 
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umiddelbart i samtlige medlemsstater, for 
så vidt angår beviset for arvingers og 
legatarers status og beføjelser som 
bobestyrer eller kurator. 

samtlige medlemsstater, for så vidt angår 
beviset for arvingers - hvis den lov, der 
skal anvendes har bestemmelser herom 
-og legatarers status og beføjelser som 
bobestyrer eller kurator.

Or. de

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bevisets indhold anses for at svare til 
sandheden i samtlige medlemsstater i løbet 
af bevisets gyldighedsperiode. Det 
formodes, at den person, som beviset 
angiver som arving, legatar, bobestyrer og 
kurator er berettiget til den arveret eller de 
bobestyrelsesbeføjelser, som er anført på 
beviset, og at der ikke forefindes andre 
betingelser eller restriktioner end dem, der 
er anført på beviset. 

2. Bevisets indhold anses for at svare til 
sandheden i samtlige medlemsstater i løbet 
af bevisets gyldighedsperiode. Det 
formodes, at den person, som beviset
angiver som arving, legatar, bobestyrer og 
kurator har denne status eller de 
bobestyrelsesbeføjelser, som følger af 
beviset eller af den ret, der skal anvendes, 
og at der ikke forefindes andre betingelser 
eller restriktioner end dem, der følger 
heraf.

Or. de

Ændringsforslag 104

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 
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.
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Or. de

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver person, som har erhvervet 
arvegods fra indehaveren af et bevis, der 
bemyndiger indehaveren til at disponere 
over ejendelen i medfør af den liste, der er 
knyttet til beviset som bilag, anses for at 
have erhvervet arvegodset fra en person, 
der har beføjelse til at disponere herover, 
medmindre personen har kendskab til, at 
bevisets indhold ikke svarer til 
virkeligheden.

4. Enhver person, som har erhvervet 
arvegods fra den person, der er berettiget 
ifølge beviset, anses i henhold til stk. 2 for 
at have erhvervet arvegodset fra en person, 
der har beføjelse til at disponere herover, 
medmindre personen har kendskab til, at 
bevisets indhold ikke svarer til 
virkeligheden.

Or. de

Ændringsforslag 106

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. Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de
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Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Originaleksemplaret af beviset 
opbevares af den udstedende myndighed, 
som udleverer en eller flere genparter til 
ansøgeren eller enhver anden person, som 
måtte have en retlig interesse. 

1. Originaleksemplaret af beviset 
opbevares af den kompetente instans, som 
har udstedt det, og som udleverer en eller 
flere genparter til ansøgeren eller enhver 
anden person, som måtte have en retlig 
interesse.

Or. de

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udleverede genparter giver de 
retsvirkninger, der er omhandlet i artikel 
42, i et tidsrum begrænset til tre måneder. 
Efter udløbet af dette tidsrum bør 
indehaveren af beviset eller andre 
interesserede personer på ny rette 
anmodning om en genpart til den 
udstedende ret, hvis de vil gøre deres 
arveret gældende.

2. Udleverede genparter giver de 
retsvirkninger, der er omhandlet i artikel 
42, i et tidsrum begrænset til seks 
måneder. I begrundede tilfælde kan den 
kompetente instans fastsætte en længere 
frist. Det tidspunkt, hvor en udleveret 
genpart ikke længere har retsvirkninger, 
anføres på genparten. Efter fristens udløb 
kan der, hvis der er behov for det, ansøges 
om en ny genpart.

Or. de

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den udstedende ret foretager efter 
anmodning fra en interesseret person eller 

3. Den udstedende instans foretager efter 
anmodning fra en interesseret person eller 
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af egen drift: af egen drift:

Or. de

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en påtegning i margenen af beviset 
vedrørende suspension af retsvirkningerne, 
hvis det anfægtes, at beviset svarer til 
virkeligheden

(b) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) omstødelse af beviset, hvis det fastslås, 
at det europæiske arvebevis ikke svarer til 
virkeligheden.

(c) Vedrører ikke den danske tekst.

Or. de

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den udstedende ret påtegner i margenen 
på originaleksemplaret af beviset 
berigtigelsen, suspensionen af 

Den kompetente instans påtegner i 
margenen på originaleksemplaret af beviset 
berigtigelsen, suspensionen af 
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retsvirkningerne eller omstødelsen og 
forkynder dette for ansøgeren eller 
ansøgerne. 

retsvirkningerne eller omstødelsen og 
forkynder dette for ansøgeren eller 
ansøgerne.

Or. de

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver ændring af de formularer, der er 
omhandlet i artikel 38 og 41, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 48, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der giver 
gyldighed til ændring af de formularer, der 
er omhandlet i artikel 38 og 41. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 48, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 75 i forordning (EF) 
nr. 44/2001.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 75 i forordning (EF) 
nr. 44/2001. Dette udvalg skal være et 
udvalg som defineret i forordning (EU) 
nr. …/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
…/2011.

Or. en

Ændringsforslag 116

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, hvis 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 117

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 

3. Når parterne i en arvepagt afdøde før 
datoen for denne forordnings gyldighed, 
inklusive tidsrummet inden 
ikrafttrædelsen, har bestemt, hvilken lov 
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gyldig, hvis betingelserne i artikel 18 er 
opfyldt.

der finder anvendelse på aftalen, skal 
denne bestemmelse anses for gyldig, hvis 
betingelserne i artikel 18 er opfyldt.

Or. de

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et lovvalg, der er foretaget, inden 
denne forordning finder anvendelse, 
inklusive tidsrummet inden 
ikrafttrædelsen, forbliver gyldigt i de 
medlemsstater, hvor det var gyldigt, da det 
blev truffet.

Or. de

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En dødsdisposition, der er indgået 
ugyldigt, inden denne forordning finder 
anvendelse, inklusive tidsrummet inden 
ikrafttrædelsen, bliver gyldig, hvis den 
bliver gyldig under anvendelse af denne 
forordning.

Or. de
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Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Er en dødsdisposition truffet, inden 
denne forordning finder anvendelse, 
inklusive tidsrummet inden 
ikrafttrædelsen, og udformet efter retten i 
en stat, som testator i henhold til artikel 
18 i denne forordning kunne have valgt, 
så gælder denne ret som lovvalg.

Or. de

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Anvendelsen af denne forordning gør 
ikke en dødsdisposition ugyldig, som ville 
have været gyldig i tilfælde af dødsfald på 
oprettelsestidspunktet. Gyldigheden 
bestemmes af den ret, inklusive den 
internationale privatret, der skulle have 
været anvendt på dette tidspunkt.

Or. de

Begrundelse

Testamentariske dispositioner, der er foretaget inden denne forordnings anvendelse, bør ikke 
blive ugyldige på grund af anvendelsen af forordningen, ikke blot fordi ændringer er 
urimelige, men også fordi de i enkelttilfælde på grund af bortfaldet testationsret ikke længere 
er mulige.
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BEGRUNDELSE

I. Indledning

Det centrale for en EU-løsning er ensartede tilknytningskriterier om retternes kompetence og 
den lov, der skal anvendes. Efter Kommissionens forslag er det sædvanlige opholdssted den 
afgørende faktor i begge tilfælde. Dertil hører imidlertid helt afgørende testators ret til at 
vælge oprindelseslandets lov som den lov, der skal finde anvendelse kombineret med 
muligheden for i et sådant tilfælde at henvise sagen til en ret i oprindelseslandet.

Forslaget må evalueres i lyset af denne kombination.

Alle løsninger har stærke og svage sider. Der vil altid være forløb, der ikke giver helt 
tilfredsstillende resultater. Det ligger i sagens natur, det vanskelige emne, de mange 
personlige forhold og målkonflikterne mellem de forskellige vurderinger. En vurdering må 
foretages på grundlag af en samlet betragtning.

Derfor bør de grundlæggende elementer i Kommissionens forslag støttes. De er også stort set i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets udtalelse om grønbogen1. Forslaget skaber 
retssikkerhed, er forholdsvis klart og enkelt, og de vigtigste spørgsmål er også forståelige for 
almindelige borgere. Opsplitning af arv undgås. På grund af princippet om det sædvanlige 
opholdssted kan den kompetente ret normalt anvende landets egen lovgivning, også på 
tredjelandsborgere. Normalt vil testators sædvanlige opholdssted også være centrum for 
vedkommendes interesser.

Gennem et lovvalg kan der sikres parallelisme gennem henvisning til en ret i 
oprindelseslandet.

Muligheden for lovvalg styrker borgernes autonomi. Med begrænsningen til statsborgerskabet 
sikres samtidig arverettens almenpolitiske funktion og beskyttelse af familiemedlemmerne, og 
misbrug hindres i vid udstrækning. Statsborgerskab er et pålideligt kriterium for tilknytning.

På dette grundlag kan der ske anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser.

Kommissionens forslag afrundes med indførelse af et europæisk arvebevis. Der er her ikke 
tale om en afsluttende, retskraftig afgørelse om arv, men om et bevis vedrørende arven. Dette 
fungerer som dokumentation for registrering i registre og for, at arvinger er i god tro. Dette 
forbedrer de grænseoverskridende rets- og forretningsforhold i arvesager på afgørende vis.

Sammenfattende konstateres:
For borgere, der har deres sædvanlige opholdssted i oprindelseslandet ændres intet, hvis deres 
samlede aktiver kun befinder sig der. Har de aktiver, navnlig fast ejendom, uden for 
oprindelseslandet, er disse også fuldt ud og uden testamentariske dispositioner omfattet af 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 16. november 2006 med henstillinger til Kommissionen om arv og 

testamente (EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 342)..
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oprindelseslandets lov.

Skulle borgere have eller ønske at tage sædvanligt opholdssted uden for oprindelseslandet, 
kan de vælge oprindelseslandets lov. Det er en afgørende forbedring.

Også rådgivere i arvesager får dermed et sikkert grundlag.

Retterne eller de øvrige kompetente instanser vil normalt kunne anvende deres egen ret.

Afviklingen af grænseoverskridende arvesager forenkles betragteligt.

Borgere, der har deres sædvanlige opholdssted uden for oprindelseslandet og ikke har truffet 
et lovvalg, vil fremover være omfattet af arveretten i opholdsstaten. Dette er en nyskabelse i 
alle medlemsstater. For så vidt angår betænkeligheder, kan der henvises til, at der også nu er 
tale om denne retsstilling i mange tilfælde, uden at borgerne er klar over det.

Disse betænkeligheder kan modvirkes med oplysningskampagner. Der er fordele og ulemper 
ved alle løsninger, der kan ikke samtidig tages hensyn til alle mål. Ordføreren finder, at den 
nuværende retsstilling som enhver anden løsning giver væsentligt flere problemer, og 
foretrækker derfor den foreslåede løsning.

Forordningen kan ikke løse alle problemer og skal ikke regulere hver enkelt detalje, men den 
vil forbedre den nuværende retsstilling betragteligt. Borgerne får et klart og sikkert grundlag i 
arvesager. De kan bedre udøve deres rettigheder på det indre marked. Retsklarhed og 
retssikkerhed er centrale værdier, navnlig i forbindelse med arveret. Denne forordning vil 
styrke disse værdier, gavne borgerne og skabe en betragtelig europæisk merværdi.

Der henvises dog til følgende:
1) Den ret, der skal anvendes, har ingen indflydelse på den arveafgiftsret, der skal anvendes.
2) Med denne forordning reguleres kun den internationale privatret. Den materielle arveret 
forbliver uændret.
3) Det forenede Kongerige og Irland har gjort brug af deres ret til opt-out.

Retsgrundlaget for forslaget til forordning er artikel 81 i TEUF.

II. Enkeltspørgsmål

Trods støtten til forslagets grundlæggende elementer, er der stadig store problemer, rettelser 
og ændringer tilbage. Nogle af disse vil blive behandlet her.

Sædvanligt opholdssted
Det sædvanlige opholdssted er et nøglebegreb i forordningen. Der lægges med rette særlig 
vægt på dette, så en så klar definition som muligt vil være hensigtsmæssig. En definition med 
obligatoriske betingelser og/eller frister vil ikke være rimelig på grund af de meget forskellige 
livsforhold. Det vil ikke give et sikrere resultat, men snarere forsinke processen. Ved dødsfald 
bør den kompetente ret fastlægges hurtigst muligt. Denne kan og skal i de enkelte tilfælde på 
grundlag af generelle kriterier træffe afgørelse om sædvanligt opholdssted og om sin egen 
kompetence, således som beskrevet i en betragtning. I øvrigt henvises til, at kun de færreste 
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nationale retsordener indeholder en lovmæssig definition af dette begreb, hvilket også gælder 
for EU-forordningen om underholdspligt og en hel række internationale aftaler.

Lovvalg
Muligheden for lovvalg, som er nyt for mange borgere og stater, er et centralt element i 
forslaget. I overensstemmelse med princippet om favor testamenti bør der foretages nogle 
tydeliggørelser og tilføjelser.

Afgrænsning til medlemsstaternes materielle og processuelle lovgivning
Med forordningen reguleres kun medlemsstaternes internationalprivatretlige bestemmelser og 
ikke deres materielle arveret og øvrige materielle og processuelle lovgivning. Der er dog 
mindre berøringer og overlapninger. Årsagen er den forskellige udformning af arvelovene, 
den materielle ret og medlemsstaternes arveprocedurer.

Medlemsstaternes materielle og processuelle lovgivning skal efter ordførerens forslag forblive 
så uberørte som muligt. Dette kan medføre øgede administrative byrder for arvingerne (sml. 
artikel 21). Derfor stiller ordføreren et andet forslag, som efter hans mening omfatter det 
minimum, der bør gennemføres, for ikke at berøre de nationale materielle og processuelle 
lovgivninger.

Arvepagter
Arvepagter er et særligt problem inden for den internationale privatret, fordi de er ukendte 
eller endog afvises i mange stater. Det bør være klart, at arveretten og dermed f.eks. 
tvangsarven for hver part i en arvepagt fastlægges særskilt efter forordningen, og at artikel 18 
kun vedrører de retlige spørgsmål, der specifikt vedrører arvepagter, således at artikel 18, stk. 
4, kan udgå.

Ændringerne bør også gavne de medlemsstater, der ikke kender til arvepagter.

Ordre public
Forbeholdet for ordre public er et anerkendt princip i den internationale privatret. I forholdet 
mellem medlemsstaterne bør det som følge af den fælles retsopfattelse og de fælles værdier 
ikke længere have betydning.

Betænkeligheder over, at der skulle blive åbnet muligheder for at unddrage sig reglerne om 
tvangsarv er ubegrundede. Næsten alle medlemsstater har regler om tvangsarv, om end i 
forskellig form. Har en testator valgt sit hjemlands ret, er der ingen grund til at anstille 
overvejelser om omgåelse. Havde lovvalget været knyttet til det sædvanlige opholdssted, 
kunne man have frygtet dette. Efter det foreliggende forslag er et ikke nok, at en borger tager 
sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat, han må også have sit sædvanlige opholdssted 
dér på dødstidspunktet (men ikke nødvendigvis dø der). Det virker noget søgt at antage, at et 
større antal mennesker vil skifte sædvanligt opholdssted med den hensigt at bevare dette til 
deres død. Borgere, der ønsker at omgå loven, finder også muligheder i den gældende ret.

Anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter
Ordføreren går ind for anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter med henblik på fri 
bevægelighed og ”anerkendelse” af disses ægthed og formelle beviskraft. Begrebet 
”anerkendelse” kan dog føre til misforståelser, da det ikke er entydigt i sig selv, men skal 
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fortolkes i de respektive kontekster. 

Det europæiske arvebevis
Det europæiske arvebevis bør begrænses til grænseoverskridende forhold. Alle instanser -
retter, myndigheder, notarer eller andre instanser – der beskæftiger sig med arv bør være 
kompetente til at udstede dette bevis. Disse instanser fastlægges af den medlemsstat, der er 
kompetent, jf. kapitel II.


