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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig 
lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med 
arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
(KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0154),

– med beaktande av artiklarna 251.2, 61 c och artikel 67.5 andra strecksatsen i EG-fördraget 
i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0236/2009),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med 
titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående 
interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.3 och artikel 81.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
14 juli 20101,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 44, 11.2.2011, s. 148.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den här förordningen bör vara 
tillämplig på alla civilrättsliga frågor som 
kan uppstå i samband med arv vid dödsfall, 
det vill säga alla former av överlåtelse av 
kvarlåtenskap, oavsett om det rör sig om 
ett förordnande enligt testamente eller ett 
arvsavtal eller om den legala arvsordningen 
vid dödsfall.

(8) Den här förordningen bör vara 
tillämplig på alla civilrättsliga frågor som 
kan uppstå i samband med arv vid dödsfall, 
det vill säga alla former av överlåtelse av 
tillgångar, oavsett om det rör sig om ett 
förordnande enligt testamente eller ett 
arvsavtal eller om den legala arvsordningen 
vid dödsfall

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Giltigheten och verkan av donationer 
regleras i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008 av den 
17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I). Liksom andra 
fång som uppkommit eller överlåtits på 
annat sätt än genom arv ingår dessa därför 
inte i den här förordningens 
tillämpningsområde. Den arvsrättsliga 
lagstiftning som är tillämplig enligt den här 
förordningen ska avgöra om donationer 
eller andra förordnanden som gjorts under 
livstiden och som fått omedelbara 
sakrättsliga verkningar måste återföras, 
eller om de ska leda till nedsättning av 
arvslotten eller till att beräkningen av arvet 
enligt de arvsrättsliga bestämmelserna ska 
göras med hänsyn till tidigare donationer.

(9) Giltigheten och verkan av donationer 
regleras i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008 av den 
17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I). Liksom andra 
fång som uppkommit eller överlåtits på 
annat sätt än genom arv ingår dessa därför 
inte i den här förordningens 
tillämpningsområde. Den arvsrättsliga 
lagstiftning som är tillämplig enligt den här 
förordningen ska avgöra om donationer 
eller andra förordnanden som gjorts under 
livstiden måste återföras, eller om de ska 
leda till nedsättning av arvslotten eller till 
att beräkningen av arvet enligt de 
arvsrättsliga bestämmelserna ska göras 
med hänsyn till tidigare donationer. 
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Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den här förordningen reglerar 
sakrättsliga fång av materiell eller 
immateriell egendom enligt den lag som 
är tillämplig på arvet, medan det är
medlemsstaternas nationella rätt som
reglerar eventuella begränsande 
förteckningar över vilka sakrättsliga fång 
som är tillåtna enligt landets lag (numerus 
klausus) vilka i regel styrs av lagen där 
egendomen är belägen (lex rei sitae).
Förordningen reglerar inte heller hur 
förvärven kungörs, i synnerhet inte hur 
fastighetsregistret fungerar och vilka 
rättsverkningar en registrering eller 
utebliven registrering i detta register får, 
eftersom detta regleras i nationell rätt.

(10) Medlemsstaternas nationella rätt 
reglerar eventuella begränsande 
förteckningar över vilka sakrättsliga fång 
som är tillåtna enligt landets lag (numerus 
klausus) vilka i regel styrs av lagen där 
egendomen är belägen (lex rei sitae). En 
anpassning bör göras i enlighet med de 
erkända principerna i den internationella 
privaträtten.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den här förordningen bör i princip 
reglera sakrättsliga fång av materiell eller 
immateriell egendom enligt den lag som 
är tillämplig på arvet. Den reglerar inte 
registrering i offentliga register, hur dessa 
förvärv kungörs eller vilka 
rättsverkningar en registrering eller 
utebliven registrering får, eftersom detta 
regleras av lagen där egendomen är 
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belägen.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med hänsyn till EU-medborgarnas 
ökande rörlighet och för att främja en god 
rättstillämpning i EU samt för att säkra den 
faktiska anknytningen mellan arvet och den 
medlemsstat som är behörig, bör det i den 
här förordningen anges att domstolarna i 
den medlemsstat där den avlidne hade sin 
senaste hemvist ska vara behöriga att skifta 
hela arvet. Av samma skäl bör denna 
förordning medge att den behöriga 
domstolen i undantagsfall och på vissa 
villkor överför saken till en domstol i den 
medlemsstat där den avlidne var 
medborgare, om denna är bättre lämpad att 
pröva målet.

(12) Med hänsyn till EU-medborgarnas 
ökande rörlighet och för att främja en god 
rättstillämpning i EU samt för att säkra den 
faktiska anknytningen mellan arvet och den 
medlemsstat som är behörig, bör det i den 
här förordningen anges att domstolarna i 
den medlemsstat där den avlidne hade sin 
hemvist ska vara behöriga att skifta hela 
arvet oavsett om det gäller tvistemål eller 
inte. Av samma skäl bör denna förordning 
medge att den behöriga domstolen i 
undantagsfall och på vissa villkor överför 
saken till en domstol eller instans som 
enligt denna förordning är behörig att 
utfärda ett europeiskt arvsintyg i den 
medlemsstat där den avlidne var 
medborgare, om denna domstol eller 
instans är bättre lämpad att pröva målet.

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid fastställandet av hemvisten, dvs. 
den plats där den avlidne hade sitt 
intressecentrum, bör hänsyn tas till 
omständigheterna kring den avlidnes liv 
vid tidpunkten för dödsfallet och under de 
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år som föregick dödsfallet, särskilt hur 
varaktig och regelbunden den avlidnes 
vistelse har varit, förhållandena för 
vistelsen och skälen till vistelsen.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att underlätta för arvtagare och 
testamentstagare som lever i en annan 
medlemsstat än den vars domstolar är 
behöriga, bör den här förordningen tillåta 
att de avger förklaring om att vilja överta 
tillgångar och skulder i dödsbo eller om 
arvsavstående enligt lagen i det land där de 
har sin hemvist, i förekommande fall inför 
domstol.

(14) För att underlätta för arvtagare och 
testamentstagare som lever i en annan 
medlemsstat än den vars domstolar är 
behöriga, bör den här förordningen 
dessutom tillåta att de avger förklaring om 
att vilja överta tillgångar och skulder i 
dödsbo eller om arvsavstående enligt lagen 
i det land där de har sin hemvist, i 
förekommande fall inför domstol.

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom arvsrättsliga och 
sakrättsliga förhållanden är så nära 
knutna till varandra bör förordningen 
föreskriva att den medlemsstat där 
kvarlåtenskapen befinner sig 
undantagsvis bör vara behörig, om lagen i 
den staten kräver domstolsingripande 
eller om sakrättsliga åtgärder måste vidtas 
för att överlåta kvarlåtenskapen och 
registrera detta i fastighetsregister.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den här förordningen bör öka 
medborgarnas möjligheter att i förväg 
ordna upp sina arvsrättsliga förhållanden 
genom att ge dem möjlighet att välja 
tillämplig lag. Valmöjligheten bör utövas 
inom klara och tydliga ramar för att skydda 
arvtagares och testamentstagares legitima 
intressen.

(18) Den här förordningen bör öka 
medborgarnas möjligheter att i förväg 
ordna upp sina arvsrättsliga förhållanden 
genom att ge dem möjlighet att välja 
tillämplig lag. Valmöjligheten bör utövas 
inom klara och tydliga ramar för att skydda 
arvtagares och testamentstagares legitima 
intressen. Enligt principen ”favor 
testamenti” bör det vara tillåtet att välja 
att låta arvsrätten styras av lagen i det 
land där man är medborgare vid 
tidpunkten för sitt beslut eller vid 
tidpunkten för sin död. Personer som är 
medborgare i flera länder bör kunna välja 
vilket medborgarskap som ska åberopas. 
Valet av lag bör vara tillräckligt klart vid 
tillämpning av allmänt erkända 
tolkningskriterier.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De formella giltighetskrav som ställs 
på testamentariska förordnanden ingår 
inte i förordningens tillämpningsområde.
Detta regleras istället i Haagkonventionen 
av den 5 oktober 1961 rörande 
lagkonflikter i fråga om formen för 
testamentariska förordnanden, avseende de 
medlemsstater som ratificerat den 

(19) De formella giltighetskraven regleras 
i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 
rörande lagkonflikter i fråga om formen för 
testamentariska förordnanden, avseende de 
medlemsstater som ratificerat den 
konventionen. Kompletterande 
bestämmelser om de formella 
giltighetskrav som ställs på 
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konventionen. testamentariska förordnanden, bland 
annat arvsavtal, bör emellertid införas i 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det bör införas kompletterande 
bestämmelser om vilken lag som är 
tillämplig för testationsbehörighet.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att underlätta erkännandet av 
arv i andra medlemsstater bör 
bestämmelserna om lagvalskonflikter 
främja arvsavtal genom att tillåta 
alternativa anknytningskriterier. Legitima 
anspråk från tredje man bör skyddas.

(20) Giltigheten av arvsavtal och de 
rättigheter som följer därav bör erkännas 
i medlemsstaterna. Också när det gäller 
arvsavtal bör den lag som är tillämplig på 
arvet fastställas för varje enskild testator i 
enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i denna förordning. Den 
materiella giltigheten, den bindande 
verkan och de övriga rättsliga frågor som 
är specifika för arvsavtal bör regleras 
separat. Dessa bestämmelser bör i 
förekommande fall också gälla 
gemensamma testamenten.

Or. de
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) När det gäller arv som utgörs av fast 
egendom eller egendom som har förts in i 
register bör denna förordning inte 
påverka de bestämmelser i det land där 
egendomen är belägen som rör uppkomst 
eller överlåtelse av sakrätter eller deras 
registrering i register. 

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Om tillämpningen av en annan stats 
rättsregler grundar sig på att det har 
gjorts ett lagval bör enligt internationella 
privaträttsliga principer enbart denna 
stats materiella bestämmelser tillämpas. 
Om så inte är fallet bör den berörda 
statens internationella privaträttsliga 
bestämmelser tillämpas i den utsträckning 
de hänvisar till en medlemsstats 
lagstiftning. Denna medlemsstat tillämpar 
då sin materiella lagstiftning.

Or. de
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Av hänsyn till allmänintresset bör 
domstolarna i medlemsstaterna i 
undantagsfall ha rätt att avstå från att 
tillämpa utländsk lag i ett visst mål om det 
uppenbart strider mot grunderna för 
rättsordningen i domstolslandet (ordre 
public). Domstolarna bör dock inte få 
åberopa detta undantag för att förhindra att 
en annan medlemsstats lagstiftning 
tillämpas eller för att vägra erkänna eller 
verkställa en dom, officiell handling, 
rättslig transaktion eller europeiskt 
arvsintyg med ursprung i en annan 
medlemsstat om denna vägran strider mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
artikel 21 i denna, som förbjuder all 
diskriminering.

(24) Av hänsyn till allmänintresset bör 
domstolarna i medlemsstaterna i 
undantagsfall ha rätt att avstå från att 
tillämpa utländsk lag i ett visst mål om det 
uppenbart strider mot grunderna för 
rättsordningen i domstolslandet (ordre 
public). Domstolarna bör dock inte få 
åberopa detta undantag för att förhindra att 
en annan medlemsstats lagstiftning 
tillämpas eller för att vägra erkänna eller 
verkställa en dom, officiell handling, 
rättslig transaktion eller europeiskt 
arvsintyg med ursprung i en annan 
medlemsstat om denna vägran strider mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet
artikel 21 i denna, som förbjuder all 
diskriminering. Skillnader i 
bestämmelserna om arvslott bör i regel 
inte kunna åberopas som skäl för att inte 
tillämpa en annan medlemsstats 
lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med hänsyn till medlemsstaternas 
olika sätt att hantera arvsrättsliga frågor 
bör den här förordningen säkerställa 
ömsesidigt erkännande och verkställighet 
av officiella handlingar. Men officiella 
handlingar är med avseende på 
verkställigheten dock inte att jämställa med 

(26) Med hänsyn till medlemsstaternas 
olika sätt att hantera arvsrättsliga frågor 
bör den här förordningen säkerställa fri 
rörlighet för och verkställighet av 
officiella handlingar. Men officiella 
handlingar är med avseende på 
verkställigheten dock inte att jämställa med 
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domar. Ömsesidigt erkännande av
officiella handlingar innebär att sådana 
handlingar ska anses styrka innehållet och 
ha samma verkningar som liknande 
dokument i ursprungslandet, och ska
presumeras vara giltiga om de inte bestrids.
Giltigheten kan bestridas vid domstol i det 
land som upprättat den officiella 
handlingen, enligt de förfaranden som 
fastställs i det landets lag.

domar. Officiella handlingar bör inom 
ramen för bestämmelserna om 
ursprungsmedlemsstat och anmodad 
medlemsstat anses styrka innehållet och 
presumeras vara giltiga om de inte bestrids. 
Giltigheten kan därmed alltid bestridas. De 
rättsliga transaktioner som ligger till 
grund för handlingen omfattas av den 
internationella privaträtten och de 
berörda arvsrättsliga bestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att arvskiften som omfattar flera 
länder ska kunna göras snabbt, billigt och 
effektivt inom EU bör arvingar, 
testamentstagare, testamentsexekutor eller 
boutredningsmän i otvistiga fall enkelt 
kunna bevisa sin ställning i de 
medlemsstater där kvarlåtenskapen finns.
För att underlätta den fria rörligheten inom 
EU av sådana bevis införs i den här 
förordningen ett enhetligt formulär för ett 
europeiskt arvsintyg och samtidigt 
fastställs vem som ska vara behörig att 
utfärda sådana intyg. Med hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen bör intyget inte 
ersätta medlemsstaternas interna 
förfaranden. I förordningen bör 
förhållandet till sådana förfaranden 
fastställas.

(27) För att arvskiften som omfattar flera 
länder ska kunna göras snabbt, billigt och 
effektivt inom EU bör arvingar, 
testamentstagare, testamentsexekutor eller 
boutredningsmän i otvistiga fall enkelt 
kunna bevisa sin ställning i de 
medlemsstater där kvarlåtenskapen finns.
För att underlätta den fria rörligheten inom 
EU av sådana bevis införs i den här 
förordningen ett enhetligt formulär för ett 
europeiskt arvsintyg som gäller för 
gränsöverskridande ärenden och samtidigt 
fastställs vem som ska vara behörig att 
utfärda sådana intyg. Det kan röra sig om 
domstolar, myndigheter, notarier eller 
liknande instanser. Dessa instanser utses 
av den medlemsstat vars domstolar är 
behöriga enligt bestämmelserna i denna 
förordning; detta bör innefatta behörighet 
att hänskjuta ärendet till en domstol eller 
annan instans som är bättre lämpad att 
pröva det. Med hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen bör intyget inte 
ersätta medlemsstaternas interna 
förfaranden. I förordningen bör 
förhållandet till sådana förfaranden 
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fastställas.

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra denna förordning bör antas 
i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(30) För att säkerställa enhetliga villkor
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter som ska 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2011 av 
den ... om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter1.

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Kommissionen bör bemyndigas att 
anta ändringar av formulären i denna 
förordning i enlighet med förfarandet i 
artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

(31) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid ändringar av formulären i 
denna förordning, med hänsyn till 
genomförandeaktens art.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Eftersom målen för denna förordning, 
dvs. fri rörlighet för personer, möjligheten 
för europeiska medborgare att i förväg 
ordna upp sina internationella 
arvsförhållanden, skydd för arvingars, 
testamentstagares, övriga anhöriga eller 
dödsbodelägare, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av förordningens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(33) Eftersom målen för denna förordning, 
dvs. fri rörlighet för personer, möjligheten 
för europeiska medborgare att i förväg 
ordna upp sina internationella 
arvsförhållanden, skydd för arvingars, 
testamentstagares, övriga anhöriga eller 
dödsbodelägare, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av förordningens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personers ställning samt 
familjeförhållanden och förbindelser med 
liknande verkningar,

a) fysiska personers ställning samt 
familjeförhållanden och förhållanden som 
enligt den lag som är tillämplig på sådana 
förhållanden har liknande verkningar,

Or. de
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fysiska personers rättsliga 
handlingsförmåga, med undantag för vad 
som sägs i artikel 19.2 led c och d.

b) fysiska personers rättsliga 
handlingsförmåga, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 19.2 c och d och 
artikel 18a.

Or. de

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) frågor som rör fysiska personers 
försvinnande, frånvaro och dödförklaring,

c) frågor som rör fysiska personers 
försvinnande, frånvaro och dödförklaring, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23,

Or. de

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) makars förmögenhetsförhållanden samt 
förmögenhetsrättsliga frågor i 
äktenskapsliknande förhållanden,

d) frågor som rör makars 
förmögenhetsförhållanden samt 
förmögenhetsförhållanden i förhållanden
som enligt den lag som är tillämplig på 
sådana förhållanden har jämförbar 
verkan som äktenskap,

Or. de
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) underhållsskyldighet, e) underhållsskyldighet, utöver den som 
uppstår på grund av dödsfall,

Or. de

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) rättigheter och tillgångar som 
uppkommit eller överlåtits på annat sätt än 
efter arv vid dödsfall, t.ex. donationer, 
gemensam egendom som får överlåtas till 
efterlevande, pensionssparande, 
försäkringsavtal och liknande, med 
förbehåll för det som sägs i artikel 19.2 j,

f) rättigheter och tillgångar som 
uppkommit eller överlåtits på annat sätt än 
efter arv vid dödsfall, t.ex. donationer, 
gåvor för dödsfalls skull, gemensam 
egendom som får överlåtas till 
efterlevande, pensionssparande, 
försäkringsavtal och liknande, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 19.2 j,

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) bolagsrättsliga frågor, såsom klausuler i 
stiftelseurkunder eller stadgar för företag, 
sammanslutningar och juridiska personer 
som fastställer hur det ska förfaras med 
medlemmarnas andelar vid dödsfall,

g) reglerna om bolag, sammanslutningar 
och andra juridiska personer, såsom 
klausuler i stiftelseurkunder eller stadgar 
för företag, sammanslutningar och 
juridiska personer som fastställer hur det 
ska förfaras med medlemmarnas andelar 
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vid dödsfall,

Or. de

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) upplösning, avförande eller 
sammanslagning av företag, associationer 
eller juridiska personer,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) upprättande, funktion och upplösande av 
truster,

i) upprättande, förvaltning och upplösande 
av truster, med undantag för truster som 
har upprättats genom ett förordnande om 
kvarlåtenskap eller inom ramen för den 
legala arvsordningen,

Or. de

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) frågor som rör sakrätters natur och 
offentliggörandet av dessa sakrätter.

j) frågor som rör sakrätters natur, kraven 
angående registrering eller 
offentliggörande av dessa i ett offentligt 
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register eller verkningarna av en 
registrering eller utebliven registrering av 
en sakrätt i detta register.

Or. de

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Definitioner Definitioner
a) arv vid dödsfall: överlåtelse av egendom
efter dödsfall, oavsett om det rör sig om en 
frivillig överlåtelse genom testamente eller 
arvsavtal eller om en i lag reglerad 
överlåtelse av kvarlåtenskap.

a) arv vid dödsfall: överlåtelse av 
tillgångar, rättigheter och skyldigheter
efter dödsfall, oavsett om det rör sig om en 
frivillig överlåtelse genom testamente eller 
arvsavtal eller om en i lag reglerad 
överlåtelse av kvarlåtenskap.

Or. de

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) domstol: varje rättslig instans eller varje 
annan behörig myndighet i 
medlemsstaterna som har liknande 
funktioner i samband med arv. Med 
domstolar likställs även andra myndigheter 
som enligt delegation bemyndigats att 
utöva befogenheter inom områden som 
enligt denna förordning omfattas av 
domstolarnas behörighet.

b) varje rättslig instans eller varje annan 
behörig myndighet i medlemsstaterna eller 
av domstolen utsedda personer eller 
instanser som har liknande funktioner i 
samband med arv. Med domstolar likställs 
även andra myndigheter som enligt 
delegation bemyndigats att utöva 
befogenheter inom områden som enligt 
denna förordning omfattas av domstolarnas 
behörighet.

Or. de



PR\858633SV.doc 21/61 PE441.200v02-00

SV

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arvsavtal: ett avtal som med eller utan 
motprestation beviljar, ändrar eller 
undandrar en eller flera parter i avtalet 
rättigheter till ett framtida arv.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gemensamma testamenten: testamenten 
som upprättas av två eller flera personer i 
samma handling, antingen till förmån för 
en tredje man eller till förmån för 
varandra.

d) gemensamma testamenten: testamenten 
som upprättas av två eller flera personer i 
en eller flera handlingar på grundval av 
ett gemensamt beslut.

Or. de

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ursprungsmedlemsstat: den medlemsstat 
där domen har meddelats, förlikningen 
inför domstolen har godkänts eller ingåtts 
och den officiella handlingen har 
fastställts.

e) ursprungsmedlemsstat: den medlemsstat 
där domen har meddelats, förlikningen 
inför domstolen har godkänts eller ingåtts 
eller den officiella handlingen har 
upprättats.

Or. de
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) anmodad medlemsstat: den medlemsstat 
där verkställighet av domen, förlikningen 
inför domstol eller den officiella 
handlingen begärs.

f) verkställande medlemsstat: den 
medlemsstat där erkännande,
verkställbarhet eller verkställighet av 
domen, förlikningen inför domstol eller 
den officiella handlingen sker.

Or. de

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) dom: varje arvsrättsligt avgörande som 
har meddelats av en domstol i en 
medlemsstat oavsett dess rubricering, 
såsom dom, beslut eller förordnande om 
verkställighet, liksom domstolstjänstemans 
beslut i fråga om rättegångskostnader.

g) dom: varje arvsrättslig åtgärd eller 
arvsrättsligt avgörande som har meddelats 
av en domstol i en medlemsstat eller av 
personer eller instanser som har utsetts av 
en domstol oavsett dess rubricering, såsom 
dom, beslut eller förordnande om 
verkställighet, liksom domstolstjänstemans 
beslut i fråga om rättegångskostnader.

Or. de

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förlikning inför domstol: en 
förlikning i en arvsrättslig fråga som har 
godkänts av en domstol eller ingåtts inför 
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en domstol under förfarandet.

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) officiell handling: en handling som har 
upprättats eller registrerats som en officiell 
handling och vars äkthet

h) officiell handling: en handling i en 
arvsrättslig fråga som har upprättats eller 
registrerats som en officiell handling och 
vars äkthet

Or. de

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) europeiskt arvsintyg: ett intyg som 
utfärdas av behörig domstol i enlighet med 
kapitel VI i den här förordningen.

i) europeiskt arvsintyg: ett intyg som 
utfärdas av en behörig domstol eller en 
behörig instans i enlighet med kapitel VI i 
den här förordningen. 

Or. de

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat sägs i denna förordning 
ska domstolarna i den medlemsstat där den 
avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet 

Domstolarna i den medlemsstat där den 
avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet ska 
vara behöriga att ta upp frågor om hela 
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vara behöriga att ta upp frågor om arv. arvet efter den avlidne.

Or. de

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När den avlidne i enlighet med artikel 17 
utnyttjat möjligheten att välja vilken 
medlemsstats rättsordning som ska 
tillämpas på arvskiftet får den domstol vid 
vilken saken anhängiggörs enligt artikel 4, 
på begäran av någon av parterna och om 
den anser den domstol vars rättsordning 
valts bättre lämpad att pröva saken, låta 
handläggningen av målet vila och uppmana 
parterna att vända sig till den andra 
medlemsstatens domstolar.

1. När den avlidne i enlighet med artikel 17 
utnyttjat möjligheten att välja vilken 
medlemsstats rättsordning som ska 
tillämpas på arvskiftet får den domstol vid 
vilken saken anhängiggörs enligt artikel 4, 
på begäran av någon av parterna eller 
annan berörd person och om den anser att 
domstolarna i den medlemsstat vars 
rättsordning valts är bättre lämpade att 
pröva saken, låta handläggningen av målet 
vila och uppmana parterna att vända sig till 
den andra medlemsstatens domstolar eller, 
i förekommande fall, dess behöriga 
instanser enligt artikel 37. 

Or. de

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den domstol som enligt artikel 4 är 
behörig ska sätta ut en frist inom vilken 
ärendet i enlighet med punkt 1 måste ha 
anhängiggjorts vid domstol i den 
medlemsstat vars rättsordning valts. Om 
talan inte har väckts inom denna tid ska 
den domstol vid vilken talan väckts
fortsätta att utöva behörighet.

2. Den domstol vid vilken saken 
anhängiggörs enligt artikel 4 ska sätta ut 
en frist för parterna inom vilken ärendet i 
enlighet med punkt 1 måste ha 
anhängiggjorts vid en domstol i den 
berörda medlemsstaten. Om talan inte har 
väckts inom denna tid vid en domstol i 
denna medlemsstat ska den domstol som 
avses i artikel 4 fortsätta att utöva 
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behörighet.

Or. de

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Domstolarna i den medlemsstat vars 
rättsordning valts ska förklara sig behöriga 
att pröva ärendet inom högst åtta veckor
från den dag ärendet anhängiggjorts hos 
den i enlighet med punkt 2. I så fall ska den
domstol vid vilken talan först har väckts 
snarast förklara sig icke behörig. I annat 
fall ska den domstol vid vilken talan först 
har väckts fortsätta att utöva behörighet.

3. Domstolarna i den medlemsstat vars 
rättsordning valts ska förklara sig behöriga 
att pröva ärendet inom tre månader från 
den dag ärendet anhängiggjorts hos den i 
enlighet med punkt 2. I så fall ska den 
domstol vid vilken talan först har väckts 
snarast förklara sig icke behörig. I annat 
fall ska den domstol vid vilken talan först 
har väckts fortsätta att utöva behörighet.

Or. de

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall som avses i första stycket leden a 
och b omfattar behörigheten hela arvet.

Or. de
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den domstol vid vilken ärendet 
anhängiggjorts enligt artikel 4, 5 eller 6 är 
även behörig att pröva genkäromål i den 
mån dessa omfattas av den föreliggande 
förordningens tillämpningsområde.

Den domstol vid vilken ärendet 
anhängiggjorts enligt artikel 4, 5 eller 6 är 
även behörig för genkäromål i den mån 
dessa omfattas av den föreliggande 
förordningens tillämpningsområde.

Or. de

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Domstolarna i den medlemsstat där 
arvingen eller testamentstagaren har sin 
hemvist ska även vara behöriga att motta 
förklaringar om viljan att överta tillgångar 
och skulder i dödsbo eller avseende 
arvsavstående eller övriga förklaringar som 
ska begränsa arvingens eller 
testamentstagarens ansvar, när sådana 
förklaringar måste avges inför domstol.

Utöver den domstol som är behörig enligt 
artikel 4 ska även domstolarna i den 
medlemsstat där arvingen eller 
testamentstagaren har sin hemvist vara 
behöriga att motta förklaringar om viljan 
att överta tillgångar och skulder i dödsbo 
eller avseende arvsavstående eller övriga 
förklaringar som ska begränsa arvingens 
eller testamentstagarens ansvar, när sådana 
förklaringar måste avges inför domstol. 

Or. de

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Behörighet för domstolar på den ort där 
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kvarlåtenskapen är belägen
När lagen i den medlemsstat där 
kvarlåtenskapen är belägen kräver 
domstolsingripande för att vidta 
sakrättsliga åtgärder för att kunna 
överlåta kvarlåtenskapen eller låta 
registrera eller överföra äganderätten till 
den i offentliga register, bör domstolarna i 
det landet vara behöriga att vidta sådana 
åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Väckande av talan vid domstol Väckande av talan vid domstol

b) om delgivning av handlingen ska ske 
innan handlingen ges in till domstolen, när 
den tas emot av den myndighet som är 
ansvarig för delgivning, förutsatt att 
käranden därefter inte har underlåtit att 
vidta de åtgärder som krävs för att få 
handlingen ingiven till domstolen.

b) om delgivning av handlingen ska ske 
innan handlingen ges in till domstolen, när 
den tas emot av den myndighet som är 
ansvarig för delgivning, förutsatt att 
käranden därefter inte har underlåtit att 
vidta de åtgärder som krävs för att få 
handlingen ingiven till domstolen, eller

Or. de

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 10 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) när den första åtgärden i förfarandet 
vidtas, om förfarandet inleds på initiativ 
av domstolen.

Or. de
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om talan som väcks vid en domstol i en 
medlemsstat avser ett fall som domstolen 
inte är behörig att ta upp enligt denna 
förordning ska domstolen självmant 
förklara sig obehörig.

Om talan som väcks vid en domstol i en 
medlemsstat avser en arvsrättslig fråga
som domstolen inte är behörig att ta upp 
enligt denna förordning ska domstolen 
självmant förklara sig obehörig.

Or. de

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I stället för bestämmelserna i punkt 1 i 
denna artikel ska artikel 19 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1393/2007 av den 13 november 
2007 om delgivning i medlemsstaterna av 
handlingar i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur gälla, om 
stämningsansökan eller en motsvarande 
handling ska översändas från en 
medlemsstat till en annan i enlighet med 
den förordningen.

2. I stället för bestämmelserna i punkt 1 i 
denna artikel ska artikel 19 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1393/2007 av den 13 november 
2007 om delgivning i medlemsstaterna av 
handlingar i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur tillämpas, om 
stämningsansökan eller en motsvarande 
handling ska översändas från en 
medlemsstat till en annan i enlighet med 
den förordningen.

Or. de
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1393/2007 inte är tillämpliga, ska artikel 
15 i Haagkonventionen av den 15 
november 1965 om delgivning i utlandet 
av handlingar i mål och ärenden av civil 
eller kommersiell natur gälla, om 
stämningsansökan eller en motsvarande 
handling ska översändas till utlandet i 
enlighet med den konventionen.

3. När förordning (EG) nr 1393/2007 inte 
är tillämplig, ska artikel 15 i 
Haagkonventionen av den 
15 november 1965 om delgivning i 
utlandet av handlingar i mål och ärenden 
av civil eller kommersiell natur gälla, om 
stämningsansökan eller en motsvarande 
handling ska översändas till utlandet i 
enlighet med den konventionen.

Or. de

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska 
käromål anses ha samband med varandra 
om de är så förenade att en gemensam 
handläggning och dom är påkallad för att 
undvika att oförenliga domar meddelas 
som en följd av att käromålen prövas i 
olika rättegångar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det är tillåtet att välja att låta arvsrätten 
styras av lagen i den stat där man är 
medborgare.

1. Det är tillåtet att välja att låta arvsrätten 
styras av lagen i den stat där man är 
medborgare när valet görs. Lagvalet gäller 
även om man vid sin död är medborgare i 
den stat vars lag har valts.

Or. de

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att lagvalsklausulen ska vara giltig 
måste den uttryckligen anges i ett 
förordnande om kvarlåtenskap.

2. Lagvalsklausulen ska anges i ett 
förordnande om kvarlåtenskap. 

Or. de

Motivering
Ordet ”uttryckligen” (artikel 17.2) bör strykas ur lagtexten. Ett lagval är en viljeförklaring på 
vilken allmänt erkända tolkningskriterier bör tillämpas. Att så långt det är möjligt följa den 
avlidnes vilja (favor testamenti) är en allmän princip inom arvsrätten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För ändring eller återkallande av en 
lagvalsklausul ställs samma formella 

4. Punkterna 2 och 3 ska i tillämpliga 
delar gälla för ändring eller återkallande 
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giltighetskrav som på ändringar eller på 
återkallande av testamentariska 
förordnanden.

av en lagvalsklausul. 

Or. de

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avtal om kvarlåtenskap styrs av den lag 
som enligt den här förordningen skulle 
vara tillämplig på kvarlåtenskapen den dag 
avtalet ingicks. Om arvsavtalet är ogiltigt 
enligt den lagen ska avtalet ändå godtas 
om det är gällande enligt den lag som 
enligt den här förordningen är tillämplig 
på kvarlåtenskapen den dag dödsfallet 
inträffar. I sådana fall ska arvsavtalet 
styras av den sistnämnda lagen.

1. Arvsavtal om en enskild persons 
kvarlåtenskap styrs av den lag som enligt 
den här förordningen skulle vara tillämplig 
på den personens kvarlåtenskap om han 
eller hon avlidit den dag arvsavtalet 
ingicks.

Or. de

Motivering

Artikel 18.1 andra och tredje meningarna grundar sig på principen ”favor testamenti”. I ett 
arvsavtal ingår emellertid flera parter bindande avtal på grundval av och med tillit till den 
rättsordning som hypotetiskt gäller vid den tidpunkt då avtalet ingås. Det bör inte vara 
möjligt att ändra denna grundval genom att ändra de arvsrättsliga bestämmelserna när det 
enbart finns en part. De sista två meningarna bör därför utgå.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arvsavtal om flera personers 
kvarlåtenskap är materiellt giltiga bara om 
de tillåts i den lag som enligt artikel 16 är
tillämplig på en av personernas 

2. Arvsavtal om flera personers 
kvarlåtenskap styrs av den lag som enligt 
den här förordningen skulle vara
tillämplig på alla personernas 
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kvarlåtenskap, om dödsfallet inträffar den 
dag arvsavtalet ingås. Om arvsavtalet är 
giltigt enligt den lag som är tillämplig på 
en av personernas kvarlåtenskap ska 
denna lag tillämpas. Om arvsavtalet är 
giltigt enligt den lag som är tillämplig på 
flera av personernas kvarlåtenskap ska 
avtalet styras av den lag till vilken det har 
närmast anknytning.

kvarlåtenskap, om dödsfallet inträffat den 
dag arvsavtalet ingicks. Om fler än en 
rättsordning enligt första meningen 
senare är tillämplig på arvsavtalet och ett 
arvsavtal enbart erkänns av en av dessa 
rättsordningar, ska arvsavtalet styras av 
denna. Om arvsavtalet erkänns av fler än 
en av dessa rättsordningar ska avtalet 
styras av den lag till vilken det har närmast 
anknytning.

Or. de

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Parterna får förordna om att avtalet ska 
styras av den lag som en eller flera av 
arvlåtarna får välja enligt artikel 17.

3. Parterna får förordna om att avtalet ska 
styras av den lag som en eller flera av 
arvlåtarna får välja enligt artikel 17, 
förutsatt att lagen i fråga erkänner 
arvsavtal.

Or. de

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den tillämpliga lagen enligt den här 
artikeln ska inte inskränka rättigheterna 
för sådana personer som inte är parter i 
avtalet men som, enligt den lag som valts 
enligt artiklarna 16 eller 17, har rätt till 
laglott eller andra rättigheter som 
arvlåtaren inte kan avtala bort.

4. Punkterna 1, 2 och 3 omfattar endast 
den arvsavtalsrelaterade delen om 
kvarlåtenskap, avseende exempelvis den 
materiella giltigheten, typen av bindande 
verkan och dess omfattning, tolkningen 
samt upphävandet av arvsavtalet och 
frånträdet av detsamma.

Or. de
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska på motsvarande sätt 
vara tillämplig på gemensamma 
testamenten. 

Or. de

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rättslig handlingsförmåga att förordna 

om kvarlåtenskap
1. En testator ska ha rättslig 
handlingsförmåga att förordna om 
kvarlåtenskap förutsatt att denna 
handlingsförmåga förelåg enligt
a) den lag som skulle ha gällt för arv efter 
denna om han eller hon avlidit samma 
dag som förordnandet gjordes, eller
b) den lag som enligt denna förordning 
ska tillämpas på arv efter honom eller 
henne vid dödstillfället.
2. Punkt 1 ska på motsvarande sätt vara 
tillämplig på ändringar och återkallande 
av ett förordnande om kvarlåtenskap 
liksom på frånträde av arvsavtal.

Or. de
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Formell giltighet för förordnanden om 

kvarlåtenskap
1. Förordnanden om kvarlåtenskap ska 
vara formellt giltiga om de
a) skulle ha varit formellt giltiga enligt 
den lag som skulle ha gällt för arv efter 
testatorn om han eller hon avlidit samma 
dag som förordnandet gjordes, eller
b) är formellt giltiga enligt den lag som 
enligt denna förordning ska vara 
tillämplig på arv efter testatorn vid 
dödstillfället.
2. Punkt 1 ska på motsvarande sätt vara 
tillämplig på ändringar och återkallande 
av ett förordnande om kvarlåtenskap 
liksom på frånträde av arvsavtal.

Or. de

Motivering

Man bör för det första garantera att förordnanden om kvarlåtenskap som var formellt giltiga 
när de upprättades inte görs formellt ogiltiga genom en ändring av lagstiftningen och för det 
andra se till att den formella giltigheten för arvsavtal klargörs.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den lag som avses i kapitel III ska styra 
hela arvet, från dödsfallet till dess att arvet 
slutligt överlåtits på rättshavarna.

1. Den lag som avses i detta kapitel ska 
styra hela arvet, från dödsfallet till dess att 
arvet slutligt överlåtits på rättshavarna.

Or. de
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kallelse på arvingar och 
testamentstagare, efterlevande make eller
makas rättigheter, fastställandet av vars 
och ens arvslotter, deras åligganden enligt 
den avlidnes sista vilja samt övrig rätt till 
dödsboet,

b) fastställandet av arvingar och 
testamentstagare, inklusive efterlevande 
makes, makas eller partners rättigheter, 
fastställandet av vars och ens arvslotter, 
deras åligganden enligt den avlidnes sista 
vilja samt övrig rätt till dödsboet, liksom 
arvsavstående,

Or. de

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) överlåtelse av de tillgångar och
rättigheter som utgör kvarlåtenskapen på
arvtagare och testamentstagare, däribland 
villkor och rättsverkningar av arvinges 
förklaring om att vilja överta tillgångar och 
skulder i dödsbo eller av arvsavstående 
avseende arv eller testamente,

f) överlåtelse av de tillgångar, rättigheter 
och förpliktelser som utgör 
kvarlåtenskapen till arvtagare och 
eventuella testamentstagare, däribland 
villkor och rättsverkningar av arvinges 
förklaring om att vilja överta tillgångar och 
skulder i dödsbo eller av arvsavstående 
avseende arv eller testamente, utan att det 
påverkar artikel 20a,

Or. de
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) arvtagares, testamentsexekutorers och 
boutredningsmäns rätt att förfoga över 
dödsboets tillgångar, bland annat för
försäljning av tillgångar eller betalning av 
skulder,

g) arvtagares, testamentsexekutorers och 
boutredningsmäns befogenheter att förfoga 
över dödsboets tillgångar, särskilt i fråga 
om försäljning av tillgångar eller betalning 
av skulder, 

Or. de

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) vilken del av kvarlåtenskapen arvlåtaren 
fritt kan förfoga över genom testamente, 
laglott och andra inskränkningar i rätten att 
fritt förordna om sin kvarlåtenskap, 
däribland de andelar i arvet som av 
domstol eller annan myndighet räknas av 
från kvarlåtenskapen till förmån för de 
anhöriga,

i) vilken del av kvarlåtenskapen arvlåtaren 
fritt kan förfoga över genom testamente, 
laglott och andra inskränkningar i rätten att 
fritt förordna om sin kvarlåtenskap, 
däribland de andelar i arvet som räknas av 
från kvarlåtenskapen till förmån för de 
anhöriga, liksom laglottsavstående,

Or. de

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) den sakliga giltigheten samt tolkning, 
ändring och återkallande av ett 
förordnande om kvarlåtenskap,

k) den materiella giltigheten samt 
tolkningen av ett förordnande om 
kvarlåtenskap liksom ändring och 
återkallande av ett sådant förordnande, 
utan att det påverkar artiklarna 18a 
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och 18b,

Or. de

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 - led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) arvskifte. l) arvskifte, utan att det påverkar 
artikel 20a.

Or. de

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av artikel 19 ska förklaringar 
om att vilja överta tillgångar och skulder i 
dödsbo eller arvsavstående som begränsar 
arvingens eller testamentstagarens ansvar 
vara giltiga även då de uppfyller villkoren i 
den stat där arvingen eller 
testamentstagaren har sin hemvist.

Förklaringar om att vilja överta tillgångar 
och skulder i dödsbo eller arvsavstående 
som begränsar arvingens eller 
testamentstagarens ansvar ska anses vara 
formellt giltiga då de uppfyller kraven i 
den lag som är tillämplig på arvet eller 
lagen i den stat där arvingen eller 
testamentstagaren har sin hemvist. 

Or. de

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
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Lex rei sitae
Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av lagen i den medlemsstat 
där kvarlåtenskap som är fast egendom 
eller registrerad i offentliga register är 
belägen, om den lagen berör upprättande 
eller överlåtelse av denna kvarlåtenskap 
eller av andra sakrätter till den, eller dess 
registrering i ett offentligt register.

Or. de

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Lex rei sitae

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av lagen i den medlemsstat 
där kvarlåtenskap som är fast egendom 
eller registrerad i offentliga register är 
belägen, om den lagen berör upprättande 
eller överlåtelse av denna kvarlåtenskap 
eller av andra sakrätter till den, eller dess 
registrering i ett offentligt register, 
förutsatt att en upprättande- eller 
överlåtelseakt eller ett domstolsbeslut om 
detta rättsförvärv föreligger.

Or. de

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När denna förordning föreskriver att lagen När denna förordning föreskriver att lagen 
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i ett visst land ska tillämpas avses gällande 
rättsregler i det landet, med undantag för 
landets internationellt privaträttsliga regler.

i ett visst land ska tillämpas avses gällande 
rättsregler i det landet, med undantag för 
landets internationellt privaträttsliga regler, 
exklusive sådana internationellt 
privaträttsliga regler som helt eller delvis 
hänvisar till lagstiftningen i en 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpning av en bestämmelse i den lag 
som anvisas i denna förordning får vägras 
endast om en sådan tillämpning är 
oförenlig med grunderna för 
domstolslandets rättsordning.

1. Tillämpning av en bestämmelse i den lag 
i en stat som anvisas i denna förordning får 
vägras endast om en sådan tillämpning är 
uppenbart oförenlig med grunderna för 
domstolslandets rättsordning.

Or. de

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpningen av en bestämmelse i den 
lag som anvisas i denna förordning kan 
inte anses vara uppenbart oförenlig med 
grunderna för domstolslandets 
rättsordning enbart därför att 
bestämmelserna om laglott skiljer sig från 
de som gäller i domstolslandet.

utgår

Or. de
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Motivering

Föredraganden anser att formuleringarna i artikel 27.2 inte är nödvändiga och föreslår att 
dessa överväganden införs i skälet till artikel 27.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 34 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännande av officiella handlingar Officiella handlingar

Or. de

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Officiella handlingar som har upprättats i 
en medlemsstat ska erkännas i övriga 
medlemsstater, om inte handlingarnas 
giltighet bestrids i enlighet med den 
utfärdande medlemsstatens förfaranden
och om inte erkännandet står i strid med 
grunderna för mottagande medlemsstatens
rättsordning.

Officiella handlingar som har upprättats i 
en medlemsstat i samband med arv får
cirkulera fritt i medlemsstaterna och ska 
vara befriade från alla typer av 
legaliseringsförfaranden och liknande 
formaliteter. De har i andra 
medlemsstater samma grad av äkthet som 
dessa staters inhemska handlingar – dock 
inte en högre grad av äkthet än i 
ursprungsmedlemsstaten – om inte 
handlingarnas giltighet bestrids och om 
inte erkännandet uppenbart står i strid med 
grunderna för bestämmelsemedlemsstatens
rättsordning.

Or. de
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den här förordningen inför ett 
europeiskt arvsintyg, som ska utgöra bevis 
för arvingar, testamentstagare, 
testamentsexekutorer eller 
boutredningsmän. Intyget ska utfärdas av 
den myndighet som är behörig enligt detta 
kapitel, i enlighet med den lag som är 
tillämplig på arvet enligt kapitel III i den 
här förordningen.

1. Den här förordningen inför för 
gränsöverskridande syften ett europeiskt 
arvsintyg (nedan kallat arvsintyg), som 
ska ha rättsverkningar i alla 
medlemsstater enligt de villkor som anges 
i detta kapitel.

(Begreppet ”arvsintyg” ska införas i hela 
lagtexten under behandling; om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. de

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arvsintyget är avsett att användas av 
arvingar eller testamentstagare och 
testamentsexekutorer eller 
boutredningsmän som i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat vars 
behöriga instanser har utfärdat intyget i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
kapitel behöver bevisa sin ställning 
och/eller sina rättigheter som arvingar 
eller testamentstagare och/eller sina 
befogenheter som testamentsexekutorer 
eller boutredningsmän, enligt den lag som 
är tillämplig enligt kapitel III.

Or. de
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Arvsintyget får i synnerhet användas 
som bevis för en eller flera av följande 
element:
a) Rättigheterna för varje person som är 
arvsberättigad enligt arvsintyget liksom 
respektive arvslott.
b) Tilldelning av en specifik tillgång eller 
specifika tillgångar som ingår i 
kvarlåtenskapen till den eller de 
arvsberättigade personer som anges i 
arvsintyget.
c) Befogenheter för den person som i 
arvsintyget anges som testamentsexekutor 
eller boutredningsman.

Or. de

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det är inte obligatoriskt att använda ett 
europeiskt arvsintyg. Arvsintyget ersätter 
inte nationella förfaranden.
Rättsverkningarna av det europeiska
arvsintyget ska dock erkännas även i den 
medlemsstat vars myndigheter utfärdat det 
i enlighet med det föreliggande kapitlet.

2. Det är inte obligatoriskt att använda 
arvsintyget. Arvsintyget ersätter inte 
nationella förfaranden. Rättsverkningarna 
av arvsintyget ska dock erkännas även i 
den medlemsstat vars behöriga instanser
utfärdat det i enlighet med det föreliggande 
kapitlet.

Or. de
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Intyget ska utfärdas på begäran från 
varje person som ska bevisa att han eller 
hon är arvinge, testamentstagare,
testamentsexekutor eller boutredningsman.

1. Intyget ska utfärdas på begäran från 
varje person som behöver intyget för att 
bevisa att han eller hon är arvinge eller
testamentstagare eller för att bevisa sina 
befogenheter som testamentsexekutor eller 
boutredningsman i en annan medlemsstat 
än den medlemsstat vars behöriga 
instanser har utfärdat intyget i enlighet 
med bestämmelserna i detta kapitel.

Or. de

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Intyget ska upprättas av behörig domstol 
i den medlemsstat vars domstolar är 
behöriga i enlighet med artiklarna 4, 5 
eller 6.

2. Intyget ska upprättas av behörig domstol 
enligt bestämmelserna i en medlemsstat 
eller av behörig instans (behörig instans 
kallas båda nedan). Bestämmelserna i 
artiklarna 4, 5 och 6 ska tillämpas i 
tillämpliga delar.
(Begreppet ”behörig instans” ska införas i 
hela lagtexten under behandling; om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. de
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Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen översända relevant 
information om de behöriga instanserna, 
så att den kan offentliggöras.

Or. de

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som ansöker om ett arvsintyg ska på 
formuläret i bilaga I lämna följande 
upplysningar i den mån de är kända:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifter om den avlidne: efternamn, 
samtliga förnamn, kön, civilstånd, 
nationalitet, identifikationskod om möjligt, 
senast kända hemvist, dödsdatum och 
dödsort.

a) Uppgifter om den avlidne: efternamn, 
samtliga förnamn, kön, civilstånd, 
nationalitet, identifikationskod om möjligt, 
känd hemvist vid dödstillfället, dödsdatum 
och dödsort.

Or. de
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Uppgifter om huruvida den avlidne 
ingått äktenskapsförord. Om så är fallet ska 
en kopia av äktenskapsförordet biläggas 
ansökan.

e) Uppgifter om huruvida den avlidne 
ingått äktenskapsförord eller 
partnerskapsförord. Om så är fallet ska en 
kopia av detta förord biläggas ansökan.

Or. de

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande ska bevisa de lämnade 
uppgifternas riktighet med hjälp av 
officiella handlingar. Om det är omöjligt 
eller orimligt betungande att tillhandahålla 
officiella handlingar ska andra bevismedel 
tillåtas.

2. Den sökande ska i tillämpliga fall bevisa 
de lämnade uppgifternas riktighet med 
hjälp av officiella handlingar. Om det är 
omöjligt eller orimligt betungande att 
tillhandahålla officiella handlingar ska 
andra bevismedel tillåtas.

Or. de

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga domstolen ska vidta 
lämpliga åtgärder för att kontrollera 
sanningshalten i de lämnade uppgifterna.
När landets lagstiftning så tillåter ska 
domstolen kräva att uppgifterna lämnas 
under ed.

3. Den behöriga instansen ska vidta 
lämpliga åtgärder för att kontrollera 
sanningshalten i de lämnade uppgifterna. 
När och i den mån landets lagstiftning så 
tillåter ska den behöriga instansen kräva 
att uppgifterna lämnas under ed, på heder 
och samvete eller under andra, formellt 
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jämförbara former.

Or. de

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Intyget utfärdas endast om den behöriga 
domstolen anser att de omständigheter som 
ligger till grund för ansökan kan anses 
fastställda. Den behöriga domstolen ska 
utfärda intyget utan onödigt dröjsmål.

1. Intyget utfärdas endast om den behöriga 
instansen anser att de omständigheter som 
ligger till grund för ansökan kan anses 
fastställda. Den behöriga instansen ska 
utfärda intyget utan onödigt dröjsmål.

Or. de

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på vilka upplysningar, 
handlingar och övriga styrkande underlag 
den sökande lämnat ska den behöriga 
domstolen på eget initiativ göra de 
utredningar som krävs för att kontrollera 
uppgifterna och samla in övriga styrkande 
handlingar som är lämpliga.

2. Beroende på vilka upplysningar, 
handlingar och övriga styrkande underlag 
den sökande lämnat ska den behöriga 
instansen på eget initiativ göra de 
utredningar som krävs för att kontrollera 
uppgifterna och samla in övriga styrkande 
handlingar som är lämpliga.

Or. de
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För de ändamål som beskrivs i det här 
kapitlet ska medlemsstaterna bevilja övriga
medlemsstaters behöriga domstolar
tillgång till bland annat 
folkbokföringsregister, register som 
används för att kungöra handlingar eller 
omständigheter avseende arv eller makars 
förmögenhetsförhållanden samt 
fastighetsregister.

3. För de ändamål som beskrivs i det här 
kapitlet ska medlemsstaterna bevilja övriga 
medlemsstaters behöriga instanser tillgång 
till bland annat folkbokföringsregister, 
register som används för att kungöra 
handlingar eller omständigheter avseende 
arv eller makars förmögenhetsförhållanden 
samt fastighetsregister.

Or. de

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den domstol som utfärdar intyget får 
kalla de berörda parterna, eventuella 
boutredare eller exekutorer samt utfärda de 
kungörelser som krävs för att andra 
berörda ska kunna göra sina rättigheter till 
arvet gällande.

4. Den behöriga instansen får kalla de 
berörda parterna, eventuella boutredare 
eller exekutorer samt utfärda de 
kungörelser som krävs för att andra 
berörda ska kunna göra sina rättigheter till 
arvet gällande.

Or. de

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det europeiska arvsintyget ska upprättas 
på formuläret i bilaga II.

1. Arvsintyget ska upprättas på formuläret i 
bilaga II.
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Or. de

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifter om den utfärdande 
domstolen, de faktiska och rättsliga 
omständigheter som ligger till grund för 
domstolens beslut att anse sig behörig att 
utfärda intyget samt utfärdandedatum.

a) Uppgifter om den behöriga instansen, 
de faktiska och rättsliga omständigheter 
som ligger till grund för instansens beslut 
att anse sig behörig att utfärda intyget samt 
utfärdandedatum.

Or. de

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifter om den avlidne: efternamn, 
samtliga förnamn, kön, civilstånd, 
nationalitet, identifikationskod om möjligt, 
senast kända hemvist, dödsdatum och 
dödsort.

b) Uppgifter om den avlidne: efternamn, 
samtliga förnamn, kön, civilstånd, 
nationalitet, identifikationskod om möjligt, 
känd hemvist vid dödstillfället, dödsdatum 
och dödsort.

Or. de

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uppgift om eventuella äktenskapsförord 
som ingåtts av den avlidne.

c) Uppgift om eventuella äktenskapsförord 
eller partnerskapsförord som ingåtts av 
den avlidne.



PR\858633SV.doc 49/61 PE441.200v02-00

SV

Or. de

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Om det finns flera förmånstagare, 
uppgifter om vars och ens arvslott samt i 
förekommande fall en förteckning över 
vilken kvarlåtenskap som tillfaller vilken 
arvinge.

h) Om det finns flera förmånstagare, 
uppgifter om vars och ens arvslott samt en 
förteckning över vilken kvarlåtenskap som 
tillfaller vilken arvinge. 

Or. de

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De uppgifter som anges i punkt 2 får 
utelämnas om de inte framstår som 
nödvändiga med tanke på hur arvsintyget 
används och vilka syftena med intyget är 
och om den sökande begär detta, såvida 
tillämplig lag inte föreskriver det eller inte 
innehåller någon relevant bestämmelse 
om det.

Or. de

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det europeiska arvsintyget ska erkännas 
fullt ut i alla medlemsstater som bevis för 
arvinges, testamentstagares,
testamentsexekutors eller 
boutredningsmans ställning.

1. Arvsintyget ska erkännas fullt ut i alla 
medlemsstater som bevis för arvinges och 
– om tillämplig lag så föreskriver –
testamentstagares ställning liksom
testamentsexekutors eller 
boutredningsmans befogenheter. 

Or. de

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Intygets innehåll ska i alla 
medlemsstater presumeras överensstämma 
med verkligheten under intygets 
giltighetstid. Vidare ska det presumeras att 
den som i intyget anges som arvinge, 
testamentstagare, exekutor eller 
boutredningsman har den arvsrätt eller de 
befogenheter som anges i intyget och att 
det inte föreligger andra villkor eller 
begränsningar än de som anges i intyget.

2. Intygets innehåll ska i alla 
medlemsstater presumeras överensstämma 
med verkligheten under intygets 
giltighetstid. Vidare ska det presumeras att 
den som i intyget anges som arvinge, 
testamentstagare, exekutor eller 
boutredningsman har rätt att agera i denna 
egenskap eller har de befogenheter som 
kan härledas ur intyget eller ur tillämplig 
lag och att det inte föreligger andra villkor 
eller begränsningar än de som kan 
härledas härur. 

Or. de

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningar eller överlåtelse av 
egendom till innehavaren av ett intyg ska 
ha friande verkan om den gjorts enligt den 

3. Utbetalningar till innehavaren av ett 
intyg ska ha friande verkan om de gjorts 
enligt den behörighet som anges i intyget, 
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behörighet som anges i intyget, utom om 
den som verkställt utbetalningen eller 
överlåtelsen kände till att intyget inte var 
sanningsenligt.

utom om den som verkställt utbetalningen 
eller överlåtelsen kände till att intyget inte 
var sanningsenligt.

Or. de

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvärv av egendom från en innehavare 
av ett arvsintyg som enligt intyget är 
behörig att förfoga över egendomen i 
bilagorna till intyget ska vara giltiga, utom 
om köparen kände till att intyget inte var 
sanningsenligt.

4. Förvärv av egendom från den person 
som enligt arvsintyget är behörig att 
förfoga över egendomen ska i enlighet 
med punkt 2 vara giltiga, utom om köparen 
kände till att intyget inte var 
sanningsenligt.

Or. de

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arvsintyget får ligga till grund för 
överföring eller registrering av det 
arvsrättsliga fånget i offentliga register i 
den medlemsstat där kvarlåtenskapen är 
belägen. Överföring i registret ska göras i 
den form som fastställs i den medlemsstat 
som ansvarar för registret och ska ha de 
verkningar som föreskrivs i det landet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Originalet av arvsintyget ska bevaras av 
den domstol som utfärdat det och en eller 
flera kopior ska utställas till den sökande 
eller alla andra med legitima intressen.

1. Originalet av arvsintyget ska bevaras av 
den behöriga instans som utfärdat det och 
en eller flera kopior ska utställas till den 
sökande eller alla andra med legitima 
intressen. 

Or. de

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De utställda kopiorna ska ha den 
rättsverkan som anges i artikel 42 under en 
period som begränsas till tre månader.
Efter denna tid måste intygets innehavare 
eller övriga berörda begära en ny kopia av 
den utfärdande domstolen för att kunna 
göra sina rättigheter gällande.

2. De utställda kopiorna ska ha den 
rättsverkan som anges i artikel 42 under en 
period som begränsas till sex månader. I 
motiverade fall kan den behöriga 
instansen fastställa en längre tidsfrist. 
Den tidpunkt från vilken en utställd kopia 
inte längre har någon rättsverkan ska 
anges på kopian. Efter denna tidsfrist
måste vid behov en ny kopia begäras.

Or. de

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran eller på eget initiativ får den 
utfärdande domstolen

3. På begäran eller på eget initiativ får den 
behöriga instansen
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Or. de

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 43 - punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra marginalanteckningar om 
upphävande av intygets rättsverkan ifall 
dess sanningshalt bestridits,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) annullera intyget om det fastställs att 
arvsintyget inte motsvarar de faktiska 
förhållandena.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den utfärdande domstolen ska göra 
marginalanteckningar i orginalintyget om 
korrigeringar, upphävande av intygets 
rättsverkan eller annullering och ska 
informera de sökande.

Den behöriga instansen ska göra 
marginalanteckningar i orginalintyget om 
korrigeringar, upphävande av intygets 
rättsverkan eller annullering och ska 
informera de sökande. 
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Or. de

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje ändring av de formulär som avses i 
artiklarna 38 och 41 ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 48.2.

Kommissionen får anta 
genomförandeakter genom vilka varje 
ändring av de formulär som avses i 
artiklarna 38.1 och 41 ges rättsverkan. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 48.2.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 75 i 
förordning (EG) nr 44/2001.

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 75 i 
förordning (EG) nr 44/2001. Kommittén 
ska vara en kommitté i den mening som 
avses i förordning (EU) nr …/2011.

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr …/2011
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tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arvlåtaren innan den föreliggande
förordningen började tillämpas hade 
uttryckt önskemål om vilken lag som borde 
styra arvskiftet, ska valet anses giltigt i den 
mån det uppfyller villkoren i artikel 17.

2. Om arvlåtaren innan den här
förordningen började gälla, inklusive 
perioden före dess ikraftträdande, hade 
uttryckt önskemål om vilken lag som borde 
styra arvskiftet, ska valet anses giltigt i den 
mån det uppfyller villkoren i artikel 17.

Or. de

Motivering

I förebyggande syfte och för att undvika missförstånd bör man klargöra att bestämmelsen 
gäller även perioden före förordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om parterna i ett arvsavtal innan den 
föreliggande förordningen började 
tillämpas hade uttryckt önskemål om 
vilken lag som borde styra arvsavtalet, ska 
valet anses giltigt i den mån det uppfyller 
villkoren i artikel 18.

3. Om parterna i ett arvsavtal innan den här
förordningen började gälla, inklusive 
perioden före dess ikraftträdande, hade 
uttryckt önskemål om vilken lag som borde 
styra arvsavtalet, ska valet anses giltigt i 
den mån det uppfyller villkoren i 
artikel 18. 

Or. de
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett lagval som görs innan den här 
förordningen börjar gälla, inklusive 
perioden före dess ikraftträdande, ska 
fortsätta att anses giltigt i de 
medlemsstater i vilka det ansågs giltigt då 
det gjordes. 

Or. de

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Ett ogiltigt förordnande om 
kvarlåtenskap som görs innan den här 
förordningen börjar gälla, inklusive 
perioden före dess ikraftträdande, ska 
anses giltigt om det är giltigt enligt 
tillämpningen av den här förordningen.

Or. de

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Om ett förordnande om kvarlåtenskap 
görs innan den här förordningen börjar 
gälla, inklusive perioden före dess 
ikraftträdande, och förordnandet 
utformas på grundval av en nationell lag 
som arvlåtaren hade kunnat välja enligt 
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artikel 17 i den här förordningen ska den 
lagen gälla som lagval.

Or. de

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Den här förordningens tillämplighet 
får inte leda till en ogiltigförklaring av ett 
förordnande om kvarlåtenskap om 
förordnandet skulle ha varit giltigt i fall 
av frånfälle vid upprättandetillfället. 
Giltigheten fastställs på grundval av den 
lag, inklusive internationellt privaträttslig 
lagstiftning, som vid den tidpunkten 
skulle ha varit tillämplig.

Or. de

Motivering

Med tanke på att anpassningar framstår som orimliga och att de dessutom inte är möjliga att 
åstadkomma i vissa fall – då den testamentariska rätten saknas – bör testamentariska 
förordnanden som gjordes innan förordningen blev tillämplig inte ogiltigförklaras till följd av 
förordningens tillämplighet.
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MOTIVERING

I. Inledning

Den centrala punkten för en europeisk lösning är enhetliga anknytningskriterier för domstols 
behörighet och tillämplig lag. Enligt kommissionens förslag är det hemvisten som är 
avgörande i båda fall. Hit hör emellertid ofrånkomligen arvlåtarens rätt att kunna välja lagen i 
det land där han eller hon haft sin hemvist som den lag som styr arvskiftet, i kombination med 
möjligheten att ärendet i ett sådant fall kan hänskjutas till en domstol i ursprungslandet.

Det är med avseende på denna kombination som förslaget ska bedömas.

Varje lösning har sina starka och svaga sidor. Det kommer alltid att vara möjligt att beskriva 
händelseförlopp vilkas resultat inte är fullt ut tillfredsställande. Detta ligger i sakens natur, i 
det komplicerade ämnet, i mångfalden i livets sakförhållanden och i målkonflikterna mellan 
de olika bedömningssätten. En bedömning måste göras i ett helhetsperspektiv.

Därför bör man instämma i de grundläggande val som gjorts i kommissionens förslag. Dessa 
motsvarar också i allt väsentligt Europaparlamentets yttrande över grönboken1. Förslaget 
skapar rättssäkerhet, är jämförelsevis tydligt och enkelt och kan i sina viktigaste frågor förstås 
också av genomsnittsmedborgaren. Uppdelning av kvarlåtenskap undviks. Genom 
anknytningen till hemvist kommer den behöriga domstolen i regel att kunna tillämpa det egna 
landets lag, också i förhållande till tredjelandsmedborgare. För det mesta kommer arvlåtarens 
hemvist också att ha varit den plats där han eller hon haft sitt intressecentrum.

I samband med lagval kan denna överensstämmelse garanteras genom hänvisning till en 
domstol i ursprungslandet.

Den nya rätten att välja stärker medborgarnas självständighet. Dess begränsning till 
medborgarskapet medför samtidigt att den ordningsfunktion som ligger i arvsrätten och 
skyddet av familjemedlemmar upprätthålls och att kringgående och missbruk till största del 
förhindras. Medborgarskapet är ett tillförlitligt kriterium för anknytningen. 

På denna grundval kan erkännande och verkställighet av domar ske.

Kommissionens förslag avrundas genom inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Det rör sig 
här inte om något avslutande lagakraftvunnet beslut om arvsordningen, utan om ett intyg om 
arvsordningen. Detta intyg gäller över gränserna som bevis för registerinföranden och 
utfärdas för att skydda den som i god tro förvärvar kvarlåtenskap. Detta innebär en avsevärd 
förbättring av rätts- och handelstransaktionerna i arvsfrågor. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande:
För medborgare som har sin hemvist i sitt ursprungsland sker inga förändringar om alla deras 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 16 november 2006 med rekommendationer till kommissionen om arv 

och testamenten (EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 342).
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tillgångar befinner sig enbart där. Om de skulle äga tillgångar, särskilt fastigheter, utanför sitt 
ursprungsland omfattas också dessa på ett enhetligt sätt och utan särskilda testamentariska 
förordnanden av lagen i det land där de har sin hemvist.

Om en medborgare skulle ha, eller vilja ha, sin hemvist utanför sitt ursprungsland kan han 
eller hon välja lagen i det land där han eller hon haft sin hemvist. Detta utgör en avgörande 
förbättring.

Också rådgivare i arvsfrågor ges en säker grundval.

Domstolar eller övriga behöriga instanser kommer i regel att kunna tillämpa den egna rätten.

Verkställandet av gränsöverskridande arvsärenden förenklas avsevärt.

Medborgare som haft sin hemvist utanför sitt ursprungsland och inte gjort något lagval 
kommer i framtiden vid dödsfall att omfattas av arvsrätten i vistelsestaten. Detta är någonting 
nytt för alla medlemsstater. Med tanke på eventuella invändningar kan man hänvisa till att 
detta rättsläge redan nu gäller i många fall utan att medborgarna är medvetna om det.

Sådana invändningar kan bemötas med informationskampanjer. Varje försök till lösning har 
sina för- och nackdelar. Man kan inte samtidigt beakta alla mål. Föredraganden anser att det 
nuvarande rättsläget, på samma sätt som alla andra tillvägagångssätt, medför avsevärt fler 
problem. Därför anser han att det föreslagna konceptet bör föredras.

Förordningen kan inte lösa alla problem och är inte avsedd att reglera varje detalj, men den 
kommer att avsevärt förbättra det nuvarande rättsläget. Medborgarna får en tydlig och säker 
grundval för att utforma sina arvsfrågor. De kan på ett bättre sätt utnyttja sina rättigheter på 
den inre marknaden. Klarhet angående rättsläget och rättssäkerhet är centrala rättsliga värden, 
särskilt på området för arvsrätten. Förordningen stärker dessa rättsliga värden, gör nytta för 
medborgarna och medför ett avsevärt europeiskt mervärde.

I förebyggande syfte ska följande påpekas:
1) Tillämplig lag påverkar inte tillämpliga bestämmelser om arvsskatt. 
2) Förordningen reglerar endast den internationella privaträtten. Den materiella arvsrätten 
ändras inte.
3) Storbritannien och Irland har använt sig av rätten till undantag.

Den rättsliga grunden för förslaget till förordning är artikel 81 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

II. Enskilda frågor

Trots samtycket till de grundläggande val som gjorts i förslaget kvarstår svåra problem och 
det behöver göras nödvändiga korrigeringar och kompletteringar. Här ska vi gå in på några av 
dessa. 

Hemvist
Hemvisten är ett nyckelbegrepp i förordningen. Med rätta ägnas detta begrepp särskild 
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uppmärksamhet, och det bör göras en så tydlig definition som möjligt. En definition som 
innehåller tvingande villkor och/eller tidsfrister gör inte rättvisa åt mångfalden i livets olika 
situationer. Definitionen av begreppet kommer på detta sätt inte att bli säkrare, utan kommer 
eventuellt att ta längre tid. Efter ett dödsfall bör det snarast möjligt klargöras vilken domstol 
som är behörig. Denna domstol kan och ska i det konkreta enskilda fallet fastställa hemvisten 
och sin behörighet enligt allmänna kriterier, såsom de beskrivs i ett av skälen. För övrigt bör 
det påpekas att mycket få nationella rättsordningar innehåller en rättslig definition av detta 
begrepp. Inte heller EU:s förordning om underhållsrättigheter eller en rad internationella avtal 
innehåller någon sådan definition.

Lagval
Den lagvalsmöjlighet som är ny för många medborgare och stater är en av förslagets centrala 
beståndsdelar. I enlighet med principen att testamentsgivarens vilja ska respekteras så långt 
det är möjligt inom den tillämpliga lagstiftningens ramar (s.k. favor testamenti) bör olika 
förtydliganden och kompletteringar göras.

Avgränsning till medlemsstaternas materiella rätt och processrätt
Förordningen är endast avsedd att ändra den internationella privaträtten i medlemsstaterna, 
inte deras materiella arvsrätt eller övrig materiell rätt eller processrätt. Ändå förekommer det 
mindre ingrepp och överlappningar. Orsaken ligger i den olikartade utformningen av de 
arvsrättsliga bestämmelserna, sakrätten och arvsförfarandena i medlemsstaterna.

Medlemsstaternas sakrätt och processrätt ska enligt föredragandens förslag ändras i minsta 
möjliga utsträckning. Detta kan innebära en extra byråkratisk belastning för arvingarna 
(jämför artikel 21). Av denna anledning lägger föredraganden i förebyggande syfte fram 
ytterligare ett förslag som enligt hans synsätt innehåller det som minimalt bör föreskrivas för 
att inte påverka den nationella sakrätten och processrätten. 

Arvsavtal
Arvsavtal utgör ett särskilt problem inom den internationella privaträtten, eftersom de inte 
finns eller till och med avvisas i vissa länder. Det bör stå klart att de arvsrättsliga 
bestämmelserna, och därmed till exempel arvslottsrätten för varje person som är avtalspart, 
fastställs var och en för sig i enlighet med förordningen. Artikel 18 rör endast de rättsliga 
frågor som särskilt hänger samman med arvsavtal. Därför kan artikel 18.4 utgå.

Dessa ändringar torde också vara i de medlemsstaters intresse som inte har några arvsavtal.

Grunderna för domstolslandets rättsordning (s.k. ordre public) 
Förbehållet för grunderna för domstolslandets rättordning är en erkänd rättslig princip inom 
den internationella privaträtten. Med tanke på de gemensamma rättsliga övertygelserna och 
värdena bör detta förbehåll inte längre ha någon betydelse för förhållandet mellan 
medlemsstaterna.

Invändningar enligt vilka det skulle öppnas nya möjligheter att undandra sig arvslottsrätten är 
obefogade. I nästan alla medlemsstater finns en arvslottsrätt, även om den utformats på olika 
sätt. Om en arvlåtaren valt lagen i det land där han eller hon har sin hemvist saknas det 
anledning att fundera över ett kringgående. Om lagvalet kopplats till hemvisten hade man 
kunnat befara detta. Enligt detta förslag är det i sig inte tillräckligt att en medborgare flyttar 
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sin hemvist till en annan medlemsstat, utan han eller hon måste ha sin hemvist där vid 
dödstillfället (men inte nödvändigtvis avlida där). Det verkar något långsökt att anta att ett 
större antal människor i detta avseende skulle flytta sin hemvist i avsikt att ha kvar denna 
hemvist fram till sin död. De medborgare som under alla omständigheter vill undandra sig 
sådana rättigheter hittar en möjlighet även i gällande lagstiftning.

Erkännande av officiella handlingar 
Föredraganden stöder erkännandet av officiella handlingar med tanke på deras fria rörlighet 
och ”erkännandet” av att de är äkta och kan fungera som formellt styrkande handlingar. 
Begreppet ”erkännande” kan dock – inte bara i den tyska språkversionen – leda till 
missförstånd, eftersom det inte i sig är entydigt utan måste tolkas med utgångspunkt i sitt 
sammanhang.

Det europeiska arvsintyget
Det europeiska arvsintyget bör begränsas till gränsöverskridande sakförhållanden. Ansvaret 
för utfärdandet bör ligga hos den instans – domstol, myndighet, notarie eller andra instanser –
som hanterar arvsfrågor. Vilka dessa instanser är bör fastställas av den medlemsstat som är 
behörig i enlighet med kapitel II.


