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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0543/2009 af Kees van Beek, nederlandsk statsborger, om påstået 
misligholdelse af den europæiske lovgivning fra rådet til beskyttelse af børn og 
ungdomsforsorgskontoret i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren har ifølge egen udtalelse og i overensstemmelse med de polske regler hentet to 
børn fra Polen til Nederlandene. Han er far til begge børn, og han har anerkendt begge børn. 
Han har endvidere med den biologiske mors samtykke indgivet en ansøgning om godkendelse 
af, at han er eneforsørger for det ene af børnene. Andrageren understreger, at der ikke er tale 
om adoption. Det andet barn er adopteret, og andrageren og hans kone er i besiddelse af en 
fødselsattest, hvor de begge er opført som forældre. Andrageren mener, at det nederlandske 
råd til beskyttelse af børn og ungdomsforsorgskontoret ved gennemførelsen af de nødvendige 
procedurer overtræder den europæiske og den internationale lovgivning bl.a. ved ikke at 
anerkende de officielle polske dokumenters retsgyldighed, ved på eget initiativ at foretage 
undersøgelser i Polen og ved ikke klart at oplyse, hvilke dokumenter der skal forelægges. 
Andrageren anfører endvidere, at ungdomsforsorgskontoret på grund af de uafklarede 
forsørgerforhold har afhentet begge børn. Han anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragendet vedrører problemer i forbindelse med forældreansvar, internationale adoptioner
og manglende anerkendelse af adoptionsafgørelser mellem Nederlandene og Polen.
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Andrageren hævder, at han er biologisk far til to små piger i Polen. Han er opført som far på 
begge fødselsattester, og i januar og februar 2008 hentede han de to piger fra Polen til 
Nederlandene (der gives ingen oplysninger om pigernes alder i andragendet).

Med samtykke fra den polske biologiske mor til den ældste pige har andrageren indledt en 
retssag for domstolen i Haag. Hans anmodning støttes af den biologiske mor med et dokument 
bekræftet af en polsk notar.

I oktober 2008 adopterede andragerens nuværende kone den yngste pige i Polen. Den yngste 
piges ændrede fødselsattest viser, at andrageren og hans kone er hendes forældre pr. december 
2008.

Andrageren hævder, at de nederlandske organer, som er involveret i denne sag (rådet til 
beskyttelse af børn og ungdomsforsorgskontoret) overskrider deres beføjelser i denne sag. De 
anerkender ikke de polske afgørelser og gennemfører parallelle forespørgsler i Polen.
Endvidere anmodede rådet til beskyttelse af børn i januar 2009 om midlertidig 
forældremyndighed over børnene. Den 3. april 2009 blev begge børn fjernet fra andragerens 
hus, og siden har de ikke haft kontakt med faderen (eller med adoptivmoderen for så vidt 
angår det yngste barn).

Vurdering og bemærkninger

Andrageren klager over påståede overtrædelser af EU-lovgivningen og bestemmelser i Haag-
konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og samarbejde med hensyn til 
internationale adoptioner.

Sagen om den ældste datter

I lyset af de tilgængelige oplysninger vedrører sagen om den ældste datter anerkendelse i 
Nederlandene af den polske aftale om forældremyndighed. Andrageren hævder, at han er 
faderen, og at han hentede pigerne til Nederlandene med den biologiske mors samtykke.
Andragerens forældremyndighed blev bekræftet i Polen i en aftale valideret af en notar.
Andrageren har indgivet en ansøgning om forældremyndighed over sin datter for en domstol i 
Haag med den biologiske mors accept.

Afgørelser om forældreansvar er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. 
november 20031 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1347/2000.

Det er vigtigt at påpege, at forordningen ikke kun gælder retsafgørelser, men også 
dokumenter, som formelt set er udarbejdet eller registreret som "officielt bekræftede 
dokumenter" (som det dokument, der er bekræftet af notaren) samt aftaler mellem parterne.

Aftalen mellem faderen og den biologiske mor i Polen om den ældste datter skulle 
tilsyneladende være anerkendt i Nederlandene på grundlag af dokumentet, som er udarbejdet i 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000, EUT L 338 af 23.12.2003.
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henhold til polsk lovgivning. Kommissionen har imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger om 
dette punkt eller om resultatet af ansøgningen hos domstolen i Haag.

Sagen om den yngste datter

Andrageren er ligeledes biologisk far til den yngste pige. Hun er tilsyneladende blevet 
adopteret af andragerens nuværende kone i Polen. Der fremgår ingen oplysninger af 
andragendet om denne piges biologiske mor.

Nederlandene har tilsyneladende ikke anerkendt adoptionsafgørelsen, som blev truffet i Polen.

Kommissionen vil gerne starte med at påpege, at der ikke findes nogen fællesskabslovgivning 
om adoption. Afgørelser om adoption, adoptionsforberedende foranstaltninger, omstødelse af 
adoption eller ophævelse af adoptionsforhold er udtrykkeligt ikke medtaget under 
anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003. Det påhviler derfor de enkelte 
medlemsstater at sikre alle parters interesse inden for dette vigtige område af 
familielovgivning.

Endvidere findes der ingen EU-lovgivning om anerkendelse af adoptionsafgørelser mellem 
medlemsstaterne. Dette spørgsmål reguleres ofte bilateralt.

Haag-konventionen om internationale adoptioner er en international konvention, og 
problemerne vedrørende anvendelsen af dens regler behandles derfor ofte af begge de 
involverede medlemsstaters centralmyndigheder (Polen og Nederlandene). Det Europæiske 
Fællesskab har ingen kompetence i denne henseende.

Rådet til beskyttelse af børns midlertidige forældremyndighed over børnene:

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 fastsætter regler for kompetence og for anerkendelse og 
fuldbyrdelse og samarbejde mellem centralmyndigheder på området forældreansvar, hvilket 
også omfatter forældremyndighed over barnet.

Væsentlige foranstaltninger vedrørende beskyttelse af børn er imidlertid fastlagt i national 
lovgivning, og det henhører ikke under Kommissionens kompetenceområde at undersøge, 
hvorvidt de trufne foranstaltninger er hensigtsmæssige.

Konklusioner

Eftersom der ikke findes nogen fællesskabslovgivning om adoption, kan Kommissionen ikke 
gribe ind i sagen om den yngste datter. Hvis andrageren mener, at hans rettigheder er blevet 
krænket i denne sag, bør han søge oprejsning på nationalt niveau gennem de kompetente 
domstole.

Det Europæiske Fællesskabs lovgivning synes ikke at være overtrådt med hensyn til 
beslutningen om midlertidig forældremyndighed.

For at kunne vurdere, om Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 er anvendt korrekt i sagen om 
den ældste datter, har Kommissionen brug for yderligere oplysninger om sagen vedrørende 
den ældste datter i domstolen i Haag.
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Kommissionen vil skrive til andrageren og anmode om oplysninger, så den kan vurdere, om 
fællesskabslovgivningen eventuelt er blevet overtrådt."


