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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

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

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse 

af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede 

partnerskaber 

(COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0107), 

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

der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0128/2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0208/2016), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e a) "medlemsstat": en medlemsstat, 

der deltager i et forstærket samarbejde for 

så vidt angår kompetence, lovvalg og 

anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser i sager vedrørende 

formueforholdet mellem internationale 

par i henhold til afgørelse 2016/.../EU 

eller i henhold til en afgørelse truffet i 

overensstemmelse med artikel 331, stk. 1, 
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andet eller tredje afsnit, i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

Begrundelse 

Det er vigtigt at indføre en ny definition af medlemsstat i denne forordning, således at den 

kun omfatter medlemsstater, der deltager i forordningen om registrerede partnerskaber, i 

overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 

af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i 

forbindelse med skilsmisse og separation (Rom III). 
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BEGRUNDELSE 

 

I. Procedure 

Det foreliggende forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af 

registrerede partnerskaber er det andet herom. Efter et dødvande i forhandlingerne mellem 

medlemsstaterne kommer dette forslag til Parlamentet i form af et forstærket samarbejde, da 

aftaler på det familieretlige område kræver enstemmighed. Hvad angår de proceduremæssige 

aspekter af det forstærkede samarbejde henvises læseren til den specifikke henstilling herom. 

Dette forslag har også en dublet, som vedrører retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, og som 

i vidt omfang er blevet gentaget med de fornødne ændringer. Forslaget til forordning fra 2016 

er ikke identisk med Kommissionens oprindelige forslag fra 2011 — det omfatter tværtimod 

adskillige ændringer, som blev foreslået af Parlamentet i 2013, og svarer således til den tekst, 

som 23 medlemsstater var parate til at give deres tilslutning til i slutningen af 2015. 

II. Rækkevidde 

Forordningen bliver et meget nyttigt instrument for internationale par i EU. Den dækker 

spørgsmålene om kompetence og lovvalg samt anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser 

i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Den finder 

imidlertid ikke anvendelse på bl.a. spørgsmål vedrørende partnernes rets- og handleevne, et 

partnerskabs eksistens, gyldighed eller anerkendelse, underholdspligt og arv ved partnerens 

død. Medlemsstaternes selvbestemmelsesret på det familieretlige område er derfor sikret. 

Forordningen berører heller ikke medlemsstaternes materielle ret vedrørende registrerede 

partnerskaber eller de formueretlige retsvirkninger heraf. Der er altså blevet lyttet til 

anmodningerne fra Parlamentet. 

III. Kompetence 

Forordningen fastsætter klart, hvilken ret der har kompetence til at træffe afgørelse om krav 

vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Hvis kravet 

vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber er forbundet med 

arvesagen ved en partners død eller med en begæring om opløsning eller omstødelse af 

partnerskabet, er den kompetente ret i henhold til de særlige regler på disse områder også 

kompetent til at træffe afgørelse om de formueretlige retsvirkninger. I andre tilfælde giver 

forordningen en liste over kriterier for afgørelsen om kompetence, idet der gives de berørte 

par mulighed for at vælge en anden ret i visse tilfælde. Hvis en medlemsstat ikke anerkender 

det omhandlede partnerskab, gives der mulighed for, at retterne i denne stat henviser sagen til 

retterne i en anden medlemsstat, som anerkender partnerskabet. 

IV. Lovvalg 

Afsnittet om lovvalg finder universel anvendelse, dvs. at det også tillader anvendelse af loven 

i et tredjeland. Det store fremskridt i denne sammenhæng er princippet om, at kun én lov 

finder anvendelse, idet reglerne om de formueretlige retsvirkninger af registrerede 
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partnerskaber finder anvendelse på alle formuegoder inden for rammerne af partnerskabet, 

uanset hvor de befinder sig. Der sættes dermed en stopper for opsplitningen af de regler, der 

gælder for parrets formuegoder. Forordningen giver mulighed for at vælge, hvilken lov der 

skal anvendes på de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber, men dette valg 

er begrænset af kravet om at være statsborger eller have sædvanligt opholdssted i det 

pågældende land. Forskellen i forhold til forordningen om formueforholdet mellem 

ægtefæller er her, at registrerede partnere også kan vælge loven i det land, hvor partnerskabet 

er registreret. Hvis der ikke er truffet noget valg, anvendes loven i registreringslandet, bortset 

fra undtagelsestilfælde. Muligheden for at vælge, hvilken lov der skal anvendes, samt diverse 

præciseringer er blevet indsat på baggrund af Parlamentets tidligere anmodninger herom. 

V. Anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af retsafgørelser 

På områderne anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende 

de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber er den nuværende tekst i vid 

udstrækning inspireret af Europa-Parlamentets holdning fra 2013. Den overtager således de 

meget detaljerede bestemmelser herom i forordning nr. 650/2012 (om grænseoverskridende 

arv). Anerkendelsen er således automatisk, men en retsafgørelse er først eksigibel, efter at den 

er blevet erklæret eksigibel i den pågældende medlemsstat. Dette skyldes den følsomme 

karakter af retsafgørelser på det familieretlige område og svarer også til den nugældende 

løsning for grænseoverskridende arvesager. Det kan imidlertid kun afslås at erklære en 

retsafgørelse for eksigibel i nogle meget specifikke tilfælde, herunder hvis det vil stride mod 

grundlæggende retsprincipper (ordre public). 

VI. Officielt bekræftede dokumenter og retsforlig 

Forordningen giver også, under visse betingelser, mulighed for udveksling af officielt 

bekræftede dokumenter og disses eksigibilitet, hvilket er i overensstemmelse med en 

anmodning fra Parlamentet. Der er lignende bestemmelser vedrørende retsforlig. 

VII. Oplysninger til de berørte personer 

Endelig skal der i henhold til forordningen skabes midler til formidling af de nødvendige 

basale juridiske oplysninger til internationale par. 

VIII. Konklusion 

Som konklusion mener ordføreren, at forslaget til forordning om de formueretlige 

retsvirkninger af registrerede partnerskaber klart er i EU's og dets internationale pars 

interesse. Det vil gøre det muligt at undgå mange tilfælde af forvirring og juridiske 

vanskeligheder. Det aktuelle forslag, som er det andet om emnet, har overtaget mange af de af 

Parlamentet foreslåede ændringer. Ordføreren forslår derfor, at Parlamentet afgiver en positiv 

udtalelse om forslaget, uden indholdsmæssige ændringer på dette stadium. 
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