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barnebortførelser * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2018 om forslag til 

Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i 

ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale 

barnebortførelser (omarbejdning) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)) 

 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0411), 

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

der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0322/2016), 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 78c, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget for Andragender 

(A8-0388/2017), 

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 

tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 

indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 

det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 

nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

uden indholdsmæssige ændringer; 

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 

gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen og som ændret i det nedenstående; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

                                                 
1  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 



 

 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

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

Parlamentet har godkendt; 

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

væsentlig grad; 

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

til de nationale parlamenter. 

 



 

 

Ændring  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(1) Rådets forordning (EF) 

nr. 2201/200334 er blevet ændret 

væsentligt35. Da der skal foretages 

yderligere ændringer, bør forordningen af 

klarhedshensyn omarbejdes. 

(1) Rådets forordning (EF) 

nr. 2201/200334 er blevet ændret 

væsentligt35. Da der skal foretages 

yderligere, uundværlige ændringer, bør 

forordningen af klarhedshensyn 

omarbejdes. Disse ændringer af 

forordningen vil bidrage til at styrke 

retssikkerheden og øge fleksibiliteten, vil 

bidrage til at sikre, at adgangen til 

retssager bliver forbedret, og at sådanne 

sager gøres mere effektive. Samtidig vil 

ændringerne af denne forordning bidrage 

til at sikre, at medlemsstaterne bevarer 

fuld suverænitet inden for de materielle 

regler om forældreansvar. 

__________________ __________________ 

34 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, s. 

1). 

34 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, s. 

1). 

35 Se bilag V. 35 Se bilag V. 

 

Ændring   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændring 

(3) Det er afgørende for Unionen, at 

den har et retligt område, der fungerer 

smidigt og korrekt, med respekt for 

medlemsstaternes forskellige retssystemer 

og traditioner. I den forbindelse bør den 

gensidige tillid til hverandres retssystemer 

fremmes yderligere. Unionen har sat sig 

som mål at skabe, bevare og udbygge et 

område med frihed, sikkerhed og 

(3) Det er afgørende for Unionen, at 

den har et retligt område, der fungerer 

smidigt og korrekt, med respekt for 

medlemsstaternes forskellige retssystemer 

og traditioner. I den forbindelse bør den 

gensidige tillid til hverandres retssystemer 

fremmes yderligere. Unionen har sat sig 

som mål at skabe, bevare og udbygge et 

område med frihed, sikkerhed og 



 

 

retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed 

for personer og adgang til 

domstolsprøvelse. For at nå disse mål bør 

personers, især børns, rettigheder i 

retssager styrkes med henblik på at lette 

samarbejdet mellem retlige og 

administrative myndigheder og 

fuldbyrdelsen af afgørelser i familieretlige 

spørgsmål med virkninger på tværs af 

grænser. Gensidig anerkendelse af 

afgørelser på det civilretlige område bør 

fremmes, adgangen til retlig prøvelse bør 

forenkles, og udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaternes myndigheder bør 

forbedres. 

retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed 

for personer og adgang til 

domstolsprøvelse. For at nå disse mål er 

det afgørende, at personers, især børns, 

rettigheder i retssager styrkes med henblik 

på at lette samarbejdet mellem retlige og 

administrative myndigheder og 

fuldbyrdelsen af afgørelser i familieretlige 

spørgsmål med virkninger på tværs af 

grænser. Gensidig anerkendelse af 

afgørelser på det civilretlige område bør 

fremmes, adgangen til retlig prøvelse bør 

forenkles, og udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaternes myndigheder bør 

forbedres, og der bør derfor sikres en 

omhyggelig kontrol af den ikke-

diskriminerende karakter af de 

procedurer og den praksis, der anvendes 

af de kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne til at beskytte barnets 

bedste og de relevante grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændring  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(4) Med henblik herpå skal Unionen 

bl.a. vedtage de foranstaltninger 

vedrørende samarbejde om civilretlige 

spørgsmål med virkninger på tværs af 

grænser, især hvis de er nødvendige for det 

indre markeds funktion. 

(4) Med henblik herpå skal Unionen 

bl.a. vedtage de foranstaltninger 

vedrørende samarbejde om civilretlige 

spørgsmål med virkninger på tværs af 

grænser, især hvis de er nødvendige af 

hensyn til den frie bevægelighed for 

personer og for det indre markeds 

funktion. 

 

Ændring  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (4a) Med henblik på at styrke det 

retlige samarbejde om civilretlige 

spørgsmål med grænseoverskridende 

virkninger er der behov for juridisk 



 

 

uddannelse, navnlig i 

grænseoverskridende familieret. Der er 

behov for uddannelsesaktiviteter, f.eks. 

seminarer og udveksling, både på EU-

plan og nationalt plan, for at øge 

kendskabet til nærværende forordning, 

dens indhold og implikationer og for at 

opbygge gensidig tillid mellem 

medlemsstaterne hvad angår deres 

retssystemer. 

 

Ændring  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(6) For at sikre en ensartet behandling 

af alle børn bør denne forordning dække 

alle afgørelser om forældreansvar, 

herunder også foranstaltninger til 

beskyttelse af børn, uanset om sådanne 

afgørelser træffes i forbindelse med en 

ægteskabssag eller andre sager. 

(6) For at sikre en ensartet behandling 

af alle børn bør denne forordning dække 

alle afgørelser om forældreansvar, 

herunder også foranstaltninger til 

beskyttelse af børn, uanset om sådanne 

afgørelser træffes i forbindelse med en 

ægteskabssag. 

 

Ændring  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6a) I henhold til denne forordning bør 

kompetencereglerne også gælde for alle 

børn, der befinder sig på Unionens 

område, og hvis sædvanlige opholdssted 

ikke kan fastslås med sikkerhed. Disse 

reglers anvendelsesområde bør omfatte 

flygtningebørn og børn, der er blevet 

fordrevet internationalt enten af 

samfundsøkonomiske årsager eller på 

grund af uroligheder i deres land. 

 

Ændring  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (12a) Denne forordning bør fuldt ud 

overholde alle rettigheder fastlagt i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder ("chartret") 

og særligt retten til effektive retsmidler og 

til en upartisk domstol, jf. chartrets artikel 

47, samt retten til respekt for privatliv og 

familieliv, jf. chartrets artikel 7, og børns 

rettigheder, jf. chartrets artikel 24. 

 

Ændring   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændring 

(13) Kompetencereglerne for sager 

vedrørende forældreansvar er udformet 

under hensyntagen til barnets bedste og bør 

anvendes i overensstemmelse hermed. Alle 

henvisninger til barnets bedste bør 

fortolkes i lyset af artikel 24 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om barnets rettigheder af 20. 

november 1989. 

(13) Kompetencereglerne for sager 

vedrørende forældreansvar bør altid være 

udformet under hensyntagen til barnets tarv 

og bør anvendes med dette for øje. Alle 

henvisninger til barnets bedste bør 

fortolkes i lyset af artikel 7, 14, 22 og 24 i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om barnets rettigheder af 20. 

november 1989. Det er afgørende, at den 

medlemsstat, hvis myndigheder i henhold 

til denne forordning har kompetence hvad 

angår realiteten i en sag vedrørende 

forældreansvar, efter vedtagelsen af en 

endelig afgørelse om tilbagegivelse af 

barnet sikrer, at barnets bedste og dets 

grundlæggende interesser beskyttes, når 

det er blevet tilbagegivet, navnlig når det 

har kontakt med begge forældre. 

 

Ændring  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (14a) Betydningen af begrebet 

"sædvanligt opholdssted" bør fortolkes på 

grundlag af myndighedernes definitioner 



 

 

fra sag til sag i lyset af sagens særlige 

omstændigheder. 

 

Ændring  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(15) Hvis barnets sædvanlige 

opholdssted ændres som følge af en lovlig 

flytning, bør kompetencen følge barnet for 

at bevare nærheden. Dette bør finde sted, 

hvis der endnu ikke findes udestående 

sager, samt ved udestående sager. I 

forbindelse med udestående sager kan 

parterne imidlertid af hensyn til 

retssystemernes effektivitet aftale, at 

retterne i den medlemsstat, hvor der er 

udestående sager, bevarer kompetencen, 

indtil der er truffet en endelig afgørelse, 

forudsat at dette er til barnets bedste. 

Denne mulighed er særligt vigtig, hvis 

sagerne nærmer sig deres afslutning, og 
en forælder ønsker at flytte med barnet til 

en anden medlemsstat. 

(15) Hvis barnets sædvanlige 

opholdssted ændres som følge af en lovlig 

flytning, bør kompetencen følge barnet for 

at bevare nærheden. I forbindelse med 

udestående sager kan parterne imidlertid af 

hensyn til retssystemernes effektivitet 

aftale, at retterne i den medlemsstat, hvor 

der er udestående sager, bevarer 

kompetencen, indtil der er truffet en 

endelig afgørelse, forudsat at dette er til 

barnets bedste. Udestående sager, hvis 

genstand angår forældremyndighed og 

samværsret, bør derimod afsluttes ved en 

endelig afgørelse, således at indehavere af 

forældremyndighed ikke af den grund 

bringer et barn til et andet land for på 

denne måde at unddrage sig en 

myndigheds negative afgørelse, 

medmindre parterne aftaler, at den 

udestående sag skal føres til ende. 

 

Ændring  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(17) Denne forordning bør ikke være til 

hinder for, at myndighederne i en 

medlemsstat, der ikke har kompetence over 

sagens realitet, i hastetilfælde kan anvende 

foreløbige, herunder 

sikrende, foranstaltninger over for barnets 

person eller aktiver, der befinder sig i 

denne medlemsstat. Disse foranstaltninger 

bør anerkendes og fuldbyrdes i alle andre 

medlemsstater, herunder i de 

medlemsstater, der har kompetence i 

henhold til denne forordning, indtil den 

(17) Denne forordning bør ikke være til 

hinder for, at myndighederne i en 

medlemsstat, der ikke har kompetence over 

sagens realitet, i hastetilfælde, f.eks. i 

tilfælde af vold i hjemmet eller 

kønsspecifik vold, kan anvende foreløbige, 

herunder sikrende, foranstaltninger over for 

barnets person eller aktiver, der befinder 

sig i denne medlemsstat. Disse 

foranstaltninger bør anerkendes og 

fuldbyrdes i alle andre medlemsstater, 

herunder i de medlemsstater, der har 



 

 

kompetente myndighed i en sådan 

medlemsstat har anvendt de 

foranstaltninger, den finder 

hensigtsmæssige. Foranstaltninger anvendt 

af en ret i én medlemsstat bør imidlertid 

kun ændres eller erstattes af 

foranstaltninger, der også er truffet af en 

ret i den medlemsstat, der har kompetence 

over sagens realitet. En myndighed, der 

kun har kompetence over foreløbige, 

herunder sikrende, foranstaltninger, bør, 

hvis den får forelagt en anmodning 

vedrørende sagens realitet, af egen fri drift 

erklære sig inkompetent. I det omfang 

beskyttelsen af barnets bedste kræver det, 

bør myndigheden direkte eller gennem 

centralmyndigheden meddele 

myndigheden i den medlemsstat, som har 

kompetence over sagens realitet i henhold 

til denne forordning, hvilke 

foranstaltninger der er blevet truffet. Hvis 

dette ikke meddeles til myndigheden i en 

anden medlemsstat, bør det imidlertid ikke 

i sig selv være grund til ikke at anerkende 

foranstaltningen. 

kompetence i henhold til denne forordning, 

indtil den kompetente myndighed i en 

sådan medlemsstat har anvendt de 

foranstaltninger, den finder 

hensigtsmæssige. Foranstaltninger anvendt 

af en ret i én medlemsstat bør imidlertid 

kun ændres eller erstattes af 

foranstaltninger, der også er truffet af en 

ret i den medlemsstat, der har kompetence 

over sagens realitet. En myndighed, der 

kun har kompetence over foreløbige, 

herunder sikrende, foranstaltninger, bør, 

hvis den får forelagt en anmodning 

vedrørende sagens realitet, af egen fri drift 

erklære sig inkompetent. I det omfang 

beskyttelsen af barnets bedste kræver det, 

bør myndigheden direkte eller gennem 

centralmyndigheden og uden unødig 

forsinkelse meddele myndigheden i den 

medlemsstat, som har kompetence over 

sagens realitet i henhold til denne 

forordning, hvilke foranstaltninger der er 

blevet truffet. Hvis dette ikke meddeles til 

myndigheden i en anden medlemsstat, bør 

det imidlertid ikke i sig selv være grund til 

ikke at anerkende foranstaltningen. 

 

Ændring  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(18) I særlige tilfælde er myndighederne 

i den medlemsstat, hvor barnet har sit 

sædvanlige opholdssted, ikke de mest 

hensigtsmæssige myndigheder til at afgøre 

sagen. Af hensyn til barnets bedste kan 

den kompetente myndighed undtagelsesvis 

og på visse betingelser henvise en sag til 

en myndighed i en anden medlemsstat, hvis 

denne anden myndighed er bedre egnet til 

at behandle sagen. Dog bør denne 

anden myndighed ikke i sådanne tilfælde 

kunne overføre kompetencen til en 

tredje myndighed. 

(18) Det bør understreges, at i særlige 

tilfælde, f.eks. tilfælde af vold i hjemmet 

eller kønsbaseret vold, er myndighederne i 

den medlemsstat, hvor barnet har sit 

sædvanlige opholdssted, ikke de mest 

hensigtsmæssige myndigheder til at afgøre 

sagen. Den kompetente myndighed kan 

undtagelsesvis og på visse betingelser 

henvise en sag til en myndighed i en anden 

medlemsstat, hvis denne anden myndighed 

er bedre egnet til at behandle sagen. Dog 

bør der i sådanne tilfælde først indhentes 

samtykke fra denne anden myndighed, da 

denne, når først den har accepteret at 

behandle sagen, ikke kan overføre 

kompetencen til en tredje myndighed. Før 



 

 

enhver kompetenceoverførsel er det 

afgørende, at det nøje undersøges og 

overvejes, hvad der er i barnets bedste 

interesse. 

 

Ændring  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(23) Sager om forældreansvar, der er 

omfattet af denne forordning, og om 

tilbagegivelse efter Haagerkonventionen 

fra 1980 bør respektere barnets ret til frit at 

udtrykke sit synspunkt, og når barnets 

bedste vurderes, bør der lægges vægt på 

dette synspunkt. Ved anvendelsen af denne 

forordning spiller en høring af barnet i 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og artikel 12 i 

FN's konvention om barnets rettigheder en 

vigtig rolle. Forordningen tager imidlertid 

ikke sigte på at fastsætte, hvordan barnet 

skal høres, om barnet f.eks. høres 

personligt af en dommer eller af en 

specialuddannet ekspert, som 

efterfølgende rapporterer til retten, eller 

om barnet høres i retssalen eller et andet 

sted. 

(23) Sager om forældreansvar, der er 

omfattet af denne forordning, og om 

tilbagegivelse efter Haagerkonventionen 

fra 1980 bør respektere barnets ret til frit at 

udtrykke sit synspunkt, og når barnets 

bedste vurderes, bør der lægges vægt på 

dette synspunkt. Ved anvendelsen af denne 

forordning spiller en høring af barnet i 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, artikel 12 i 

FN's konvention om barnets rettigheder og 

Europarådets rekommandation om 

inddragelse af børn og unge under 18 år1a 

en vigtig rolle. Forordningen tager 

imidlertid ikke sigte på at fastsætte fælles 

minimumsstandarder vedrørende 

proceduren for høring af barnet, der 

fortsat reguleres af medlemsstaternes 

nationale bestemmelser. 

 ______________ 

 1a CM/Rec(2012)2 af 28. marts 2012. 

 

Ændring  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(26) For at afslutte 

tilbagegivelsesproceduren efter 

Haagerkonventionen fra 1980 hurtigst 

muligt bør medlemsstaten samle 

kompetencen for sådanne sager på en eller 

flere retter eventuelt under hensyntagen til 

deres interne retsplejestruktur. Samlingen 

(26) For at afslutte 

tilbagegivelsesproceduren efter 

Haagerkonventionen fra 1980 hurtigst 

muligt bør medlemsstaten samle 

kompetencen for sådanne sager på et 

begrænset antal retter eventuelt under 

hensyntagen til deres interne 



 

 

af kompetencen på et begrænset antal retter 

i en medlemsstat er et væsentligt og 

effektivt værktøj til at fremskynde 

behandlingen af sager om 

barnebortførelsessager i flere 

medlemsstater, fordi de dommere, som 

behandler et stort antal af disse sager, 

udvikler specialiseret ekspertviden. 

Afhængigt af retssystemets struktur kan 

kompetencen for barnebortførelsessager 

samles på én ret for hele landet eller på et 

begrænset antal retter ved at anvende for 

eksempel appelretterne som udgangspunkt 

og samle kompetencen for internationale 

barnebortførelsessager på én 

førsteinstansret inden for hver appelrets 

distrikt. Alle instanser bør træffe deres 

afgørelser senest seks uger efter en sag 

eller appel er blevet indbragt for den. 

Medlemsstaterne bør begrænse antallet af 

appelmuligheder for en afgørelse, der 

godkender eller afviser tilbagegivelse af et 

barn i henhold til Haagerkonventionen fra 

1980 om børnebortførelser, til én. 

retsplejestruktur. Samlingen af 

kompetencen på et begrænset antal retter i 

en medlemsstat er et væsentligt og effektivt 

værktøj til at fremskynde behandlingen af 

sager om barnebortførelsessager i flere 

medlemsstater, fordi de dommere, som 

behandler et stort antal af disse sager, 

udvikler specialiseret ekspertviden. 

Afhængigt af retssystemets struktur kan 

kompetencen for barnebortførelsessager 

samles på et begrænset antal retter ved at 

anvende for eksempel appelretterne som 

udgangspunkt og samle kompetencen for 

internationale barnebortførelsessager på én 

førsteinstansret inden for hver appelrets 

distrikt, uden dog at undergrave parternes 

ret til adgang til domstolsprøvelse og 

rettidigheden af 

tilbagegivelsesproceduren. Alle instanser 

bør træffe deres afgørelser senest seks uger 

efter en sag eller appel er blevet indbragt 

for den. Medlemsstaterne bør begrænse 

antallet af appelmuligheder for en 

afgørelse, der godkender eller afviser 

tilbagegivelse af et barn i henhold til 

Haagerkonventionen fra 1980 om 

børnebortførelser, til én. Der bør også 

træffes foranstaltninger til at sikre, at 

retsafgørelser, der er truffet i en 

medlemsstat, anerkendes i en anden 

medlemsstat. Når en retsafgørelse er 

truffet, er det afgørende, at den også 

anerkendes i hele Den Europæiske 

Union, især af hensyn til børnenes tarv. 

 

Ændring  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(28) I alle sager om børn, og navnlig i 

sager om internationale barnebortførelser, 

bør retlige og administrative myndigheder 

overveje muligheden for at nå en mindelig 

løsning gennem mægling og andre egnede 

midler bistået om nødvendigt af 

eksisterende netværk og støttestrukturer for 

mægling i tvister om forældreansvar på 

(28) Gennemførelse af mægling kan i 

alle sager om børn og især i forbindelse 

med grænseoverskridende konflikter 

mellem forældrene om 

forældremyndighed og samværsret for et 

barn og i sager om internationale 

barnebortførelser få stor betydning for, at 

konflikten kan afsluttes. På baggrund af 



 

 

tværs af grænser. Denne indsat bør 

imidlertid ikke unødigt forlænge 

tilbagegivelsesproceduren i henhold til 

Haagerkonventionen fra 1980. 

det stigende antal grænseoverskridende 

tvister om forældremyndighed i Den 

Europæiske Union, hvor der ikke findes 

nogen internationale regler, som følge af 

de seneste migrationsstrømme, er 

mægling endvidere ofte det eneste 

retsmiddel til at hjælpe familier med at nå 

frem til en mindelig og hurtig løsning på 

familietvister. Med henblik på at fremme 
mægling i sådanne tilfælde bør de retlige 

og administrative myndigheder, bistået om 

nødvendigt af eksisterende netværk og 

støttestrukturer for mægling i tvister om 

forældreansvar på tværs af grænser, før 

eller under den retslige procedure bistå 

parterne i forbindelse med valget af 

egnede mæglere samt i forbindelse med 

organiseringen af mæglingen. Der bør 

ydes parterne økonomisk støtte til 

gennemførelse af mægling i mindst det 

omfang, de har eller ville have fået 

bevilget fri proces. Denne indsats bør 

imidlertid ikke unødigt forlænge 

tilbagegivelsesproceduren i henhold til 

Haagerkonventionen fra 1980 og bør ikke 

resultere i obligatorisk deltagelse af ofre 

for enhver form for vold, herunder vold i 

hjemmet, i mæglingssager. 

 

Ændring  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (28a) For at kunne tilbyde et effektivt 

alternativ til retssager i nationale eller 

internationale sager vedrørende 

familietvister, er det afgørende, at de 

involverede mæglere har gennemgået en 

passende specialuddannelse. Uddannelsen 

bør især dække de retlige bestemmelser 

om grænseoverskridende familietvister, 

tværkulturel kompetence og værktøjer til 

håndtering af konfliktfyldte situationer, 

altid med primært fokus på barnets tarv. 

Uddannelse for dommere, som er en 

potentiel vigtig kilde til henvisninger til 

mægling, bør også omfatte redskaber til, 



 

 

hvordan man tilskynder parterne til at 

deltage i mægling så tidligt som muligt, 

samt hvordan mægling kan indarbejdes i 

retssager og den fastlagte tidsramme for 

sager om børnebortførelser i henhold til 

Haagerkonventionen uden at foranledige 

unødige forsinkelser. 

 

Ændring   17 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændring 

(30) Hvis retten i den medlemsstat, som 

barnet ulovligt er blevet fjernet til, eller 

hvor barnet ulovligt tilbageholdes, beslutter 

at afvise at tilbagegive barnet i henhold til 

Haagerkonventionen fra 1980, bør den i sin 

afgørelse henvise udtrykkeligt til de 

relevante artikler i Haagerkonventionen fra 

1980, som afvisningen lægger til grund. En 

sådan afgørelse kan dog erstattes af en 

senere afgørelse truffet i sager om 

forældremyndighed efter en grundig 

undersøgelse af barnets bedste af retten i 

den medlemsstat, hvor barnet havde sit 

sædvanlige opholdssted før den ulovlige 

fjernelse eller tilbageholdelse. Indebærer 

sidstnævnte afgørelse, at barnet skal gives 

tilbage, skal dette ske, uden at der må 

kræves nogen særlig procedure for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen 

i den medlemsstat, hvor det fjernede eller 

tilbageholdte barn befinder sig. 

(30) Hvis retten i den medlemsstat, som 

barnet ulovligt er blevet fjernet til, eller 

hvor barnet ulovligt tilbageholdes, beslutter 

at afvise at tilbagegive barnet i henhold til 

Haagerkonventionen fra 1980, bør den i sin 

afgørelse henvise udtrykkeligt til de 

relevante artikler i Haagerkonventionen fra 

1980, som afvisningen lægger til grund, 

samt angive begrundelsen herfor. En 

sådan afgørelse kan dog erstattes af en 

senere afgørelse truffet i sager om 

forældremyndighed efter en grundig 

undersøgelse af barnets bedste af retten i 

den medlemsstat, hvor barnet havde sit 

sædvanlige opholdssted før den ulovlige 

fjernelse eller tilbageholdelse. Indebærer 

sidstnævnte afgørelse, at barnet skal gives 

tilbage, skal dette ske, uden at der må 

kræves nogen særlig procedure for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen 

i den medlemsstat, hvor det fjernede eller 

tilbageholdte barn befinder sig. 

 

Ændring  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(33) Ydermere retfærdiggør målet om at 

gøre sager på tværs af grænser, som 

vedrører børn, mindre tidskrævende og 

dyre, at det afskaffes, at afgørelser kan 

erklæres eksigible forud for fuldbyrdelsen i 

(33) Ydermere retfærdiggør målet om at 

fremme de europæiske borgeres frie 

bevægelighed, at det afskaffes, at 

afgørelser kan erklæres eksigible forud for 

fuldbyrdelsen i fuldbyrdelsesstaten, hvilket 



 

 

fuldbyrdelsesstaten, hvilket gælder for alle 

afgørelser vedrørende forældreansvar. 

Mens forordning (EF) nr. 2201/2003 kun 

afskaffede dette krav for afgørelser om 

samværsret og visse afgørelser om 

tilbagegivelse af barnet, fastsætter 

nærværende forordning nu en enkelt 

procedure for fuldbyrdelse af alle 

afgørelser på tværs af grænser i sager 

vedrørende forældreansvar. Som følge 

heraf og i overensstemmelse med 

bestemmelserne i nærværende forordning, 

bør afgørelser truffet af myndighederne i 

en medlemsstat behandles, som var de 

blevet truffet i fuldbyrdelsesstaten. 

gælder for alle afgørelser vedrørende 

forældreansvar, der falder ind under 

nærværende forordnings 

anvendelsesområde. Dette vil navnlig 

medføre, at varigheden af og 

omkostningerne ved grænseoverskridende 

tvister vedrørende børn mindskes. Mens 

forordning (EF) nr. 2201/2003 kun 

afskaffede dette krav for afgørelser om 

samværsret og visse afgørelser om 

tilbagegivelse af barnet, fastsætter 

nærværende forordning nu en enkelt 

procedure for fuldbyrdelse af alle 

afgørelser på tværs af grænser i sager 

vedrørende forældreansvar, der falder 

under nærværende forordnings 

anvendelsesområde. Som følge heraf og i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

nærværende forordning, bør afgørelser 

truffet af myndighederne i en medlemsstat 

behandles, som var de blevet truffet i 

fuldbyrdelsesstaten. 

 

Ændring  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (37a) Enhver afvisning af at anerkende 

en afgørelse i henhold til denne 

forordning, fordi det er åbenbart, at det 

ville stride mod grundlæggende 

retsprincipper i den pågældende 

medlemsstat, bør være i overensstemmelse 

med artikel 21 i chartret. 

 

Ændring  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 42 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(42) I specifikke sager om 

forældreansvar, der er omfattet af denne 

forordning, bør centralmyndighederne 

samarbejde med hinanden om at bistå de 

nationale myndigheder samt indehavere af 

(42) I specifikke sager om 

forældreansvar, der er omfattet af denne 

forordning, bør centralmyndighederne 

samarbejde med hinanden om at bistå de 

nationale myndigheder samt indehavere af 



 

 

forældreansvar. Denne bistand bør navnlig 

omfatte lokalisering af barnet, enten 

direkte eller via andre kompetente 

myndigheder, hvis dette er nødvendigt for 

at gennemføre en anmodning i henhold til 

denne forordning, og de oplysninger om 

barnet, der er nødvendige for sagen. 

forældreansvar. Denne bistand bør navnlig 

omfatte lokalisering af barnet, enten 

direkte eller via andre kompetente 

myndigheder, hvis dette er nødvendigt for 

at gennemføre en anmodning i henhold til 

denne forordning, og de oplysninger om 

barnet, der er nødvendige for sagen. I 

tilfælde, hvor kompetencen hører under 

en medlemsstat, som ikke er den 

medlemsstat, hvor barnet er statsborger, 

underretter de centrale myndigheder i den 

kompetente medlemsstat uden unødig 

forsinkelse de centrale myndigheder i den 

medlemsstat, hvor barnet er statsborger. 

 

Ændring  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(44) Med forbehold for eventuelle krav i 

de nationale retsplejeregler, bør en 

anmodende myndighed have 

skønsbeføjelse til frit at vælge mellem de 

forskellige kanaler til dens rådighed for at 

fremskaffe de nødvendige oplysninger, ved 

f.eks. i retter at anvende Rådets forordning 

(EF) nr. 1206/2001, ved at anvende det 

europæiske retlige netværk på det civil- og 

handelsretlige område, herunder navnlig de 

centralmyndigheder, der er fastsat i denne 

forordning, netværk af dommere og 

kontaktpunkter, eller for retlige og 

administrative myndigheder ved at anmode 

om oplysninger gennem en specialiseret 

ikkestatslig organisation på området. 

(44) Med forbehold for eventuelle krav i 

de nationale retsplejeregler, bør en 

anmodende myndighed have 

skønsbeføjelse til frit at vælge mellem de 

forskellige kanaler til dens rådighed for at 

fremskaffe de nødvendige oplysninger, ved 

f.eks. i retter at anvende Rådets forordning 

(EF) nr. 1206/2001, ved at anvende det 

europæiske retlige netværk på det civil- og 

handelsretlige område, herunder navnlig de 

centralmyndigheder, der er fastsat i denne 

forordning, netværk af dommere og 

kontaktpunkter, eller for retlige og 

administrative myndigheder ved at anmode 

om oplysninger gennem en specialiseret 

ikkestatslig organisation på området. 

Internationalt retligt samarbejde og 

kommunikation bør igangsættes og/eller 

fremmes gennem særligt udpegede 

netværks- eller forbindelsesdommere i de 

enkelte medlemsstater. Det Europæiske 

Retlige Netværks rolle bør adskilles fra 

centrale myndigheders rolle. 

 

Ændring  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(46) En myndighed i en medlemsstat, 

der overvejer at træffe en afgørelse 

vedrørende forældreansvar, bør have 

mulighed for at anmode myndighederne i 

en anden medlemsstat om en meddelelse af 

oplysninger, der er relevante for at beskytte 

barnet, hvis barnets bedste kræver det. 

Afhængig af omstændighederne kan disse 

oplysninger omfatte oplysninger om sager 

og afgørelser vedrørende en forælder eller 

barnets søskende eller om en forælders 

mulighed for at tage sig af barnet eller have 

adgang til barnet. 

(46) En myndighed i en medlemsstat, 

der overvejer at træffe en afgørelse 

vedrørende forældreansvar, bør have pligt 

til at afkræve myndighederne i en anden 

medlemsstat en meddelelse af oplysninger, 

der er relevante for at beskytte barnet, hvis 

barnets bedste kræver det. Afhængig af 

omstændighederne kan disse oplysninger 

omfatte oplysninger om sager og afgørelser 

vedrørende en forælder eller barnets 

søskende eller om en forælders eller 

families mulighed for at tage sig af barnet 

eller have adgang til barnet. En forælders 

nationalitet, økonomiske og sociale 

situation samt kulturelle og religiøse 

baggrund bør ikke betragtes som 

afgørende elementer ved vurderingen af 

vedkommendes mulighed for at tage sig af 

barnet. 

 

Ændring  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (46a) Kommunikationen mellem 

dommere, offentlige myndigheder, 

centrale myndigheder, fagfolk, der 

assisterer forældrene, og mellem 

forældrene selv bør lettes med alle midler, 

hvorved det bl.a. bør tages i betragtning, 

at en afgørelse om, at barnet ikke skal 

tilbagegives, kan udgøre en krænkelse af 

barnets grundlæggende rettigheder i 

samme omfang som en afgørelse om 

tilbagegivelse. 

 

Ændring  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 48 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (48a) Hvor barnets tarv kræver det, bør 



 

 

dommerne kommunikere direkte med de 

centrale myndigheder eller kompetente 

domstole i andre medlemsstater. 

 

Ændring  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 49 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(49) Hvis en myndighed i en 

medlemsstat allerede har truffet en 

afgørelse i forældreansvarssager eller 

påtænker en sådan afgørelse, og 

gennemførelsen skal finde sted i en anden 

medlemsstat, kan myndigheden anmode 

myndighederne i sidstnævnte medlemsstat 

om at bistå med gennemførelsen af 

afgørelsen. Dette bør f.eks. gælde 

afgørelser, der giver ret til overvåget 

samvær i en anden medlemsstat end den, 

hvor de myndigheder, der har truffet 

afgørelsen, befinder sig, eller afgørelser der 

omfatter eventuelle andre ledsagende 

foranstaltninger fra de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

afgørelsen skal gennemføres. 

(49) Hvis en myndighed i en 

medlemsstat allerede har truffet en 

afgørelse i forældreansvarssager eller 

påtænker en sådan afgørelse, og 

gennemførelsen skal finde sted i en anden 

medlemsstat, bør myndigheden anmode 

myndighederne i sidstnævnte medlemsstat 

om at bistå med gennemførelsen af 

afgørelsen. Dette bør f.eks. gælde 

afgørelser, der giver ret til overvåget 

samvær i en anden medlemsstat end den, 

hvor de myndigheder, der har truffet 

afgørelsen, befinder sig, eller afgørelser der 

omfatter eventuelle andre ledsagende 

foranstaltninger fra de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvor 

afgørelsen skal gennemføres. 

 

Ændring  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 50 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(50) Hvis en myndighed i en 

medlemsstat påtænker at anbringe et barn i 

en plejefamilie eller på en institution i en 

anden medlemsstat, bør der gennemføres 

en høring gennem centralmyndighederne i 

begge de berørte medlemsstater forud for 

anbringelsen. Den myndighed, der 

påtænker at foretage anbringelsen, bør 

indhente samtykke fra den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor barnet 

skal anbringes, inden den træffer afgørelse 

om anbringelsen. Eftersom anbringelser i 

de fleste tilfælde er hasteforanstaltninger, 

som skal fjerne barnet fra en situation, hvor 

(50) Hvis en myndighed i en 

medlemsstat påtænker at anbringe et barn 

hos familiemedlemmer, i en plejefamilie 

eller på en institution i en anden 

medlemsstat, bør der gennemføres en 

høring gennem centralmyndighederne i 

begge de berørte medlemsstater forud for 

anbringelsen. Den myndighed, der 

påtænker at foretage anbringelsen, bør 

indhente samtykke fra den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor barnet 

skal anbringes, inden den træffer afgørelse 

om anbringelsen. Eftersom anbringelser i 

de fleste tilfælde er hasteforanstaltninger, 



 

 

dets bedste er truet, er det afgørende, at 

sådanne afgørelser træffes hurtigt. For at 

fremskynde høringsproceduren fastsætter 

forordningen derfor i omfattende grad krav 

til anbringelsesanmodningen og en 

svarfrist for den medlemsstat, hvor barnet 

skal anbringes. Betingelserne for at 

godkende eller afvise samtykke reguleres 

imidlertid stadig af national lovgivning i 

den anmodede medlemsstat. 

som skal fjerne barnet fra en situation, hvor 

dets bedste er truet, er det afgørende, at 

sådanne afgørelser træffes hurtigt. For at 

fremskynde høringsproceduren fastsætter 

forordningen derfor i omfattende grad krav 

til anbringelsesanmodningen og en 

svarfrist for den medlemsstat, hvor barnet 

skal anbringes. Betingelserne for at 

godkende eller afvise samtykke reguleres 

imidlertid stadig af national lovgivning i 

den anmodede medlemsstat. 

 

Ændring  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 51 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(51) Langvarige anbringelser af et barn i 

udlandet bør foretages i overensstemmelse 

med artikel 24, stk. 3, i EU's charter om 

grundlæggende rettigheder (retten til at 

have personlig kontakt med forældre) og 

med bestemmelserne i FN's konvention om 

barnets rettigheder, især artikel 8, 9 og 20. 

Når forskellige løsninger vurderes, bør der 

især tages behørigt hensyn til det 

ønskværdige i kontinuitet i barnets 

opdragelse og barnets etniske, religiøse, 

kulturelle og sproglige baggrund. 

(51) Statslige myndigheder, der 

overvejer anbringelser af et barn, bør 

handle i overensstemmelse med artikel 24, 

stk. 3, i EU's charter om grundlæggende 

rettigheder (retten til at have personlig 

kontakt med forældre) og med 

bestemmelserne i FN's konvention om 

barnets rettigheder, især artikel 8, 9 og 20. 

Når forskellige løsninger vurderes, bør der 

især tages behørigt hensyn til muligheden 

for at anbringe søskende i samme 

værtsfamilie eller på samme institution og 

til det ønskværdige i at have kontinuitet i 

barnets opdragelse og barnets etniske, 

religiøse, kulturelle og sproglige baggrund. 

Navnlig i tilfælde af langvarige 

anbringelser af et barn i udlandet bør de 

relevante myndigheder altid overveje 

muligheden for at anbringe barnet hos 

slægtninge, der bor i et andet land, hvis 

barnet har et forhold til disse 

familiemedlemmer, og efter en individuel 

vurdering af barnets tarv. Disse 

langvarige anbringelser bør være 

genstand for regelmæssig revurdering 

under hensyntagen til barnets behov og 

tarv. 

 

Ændring  28 

Forslag til forordning 



 

 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på det civilretlige område, uanset den 

retslige eller administrative myndigheds 

art, for spørgsmål vedrørende: 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på det civilretlige område, uanset arten af 

de retslige, administrative eller andre 

myndigheder med kompetence i 

spørgsmål, der falder ind under denne 

forordnings anvendelsesområde, for 

spørgsmål vedrørende: 

 

Ændring  29 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 ba) internationale barnebortførelser 

 

Ændring  30 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændring 

d) anbringelse af barnet hos en 

plejefamilie eller på en institution 

d) anbringelse af barnet hos 

familiemedlemmer, hos en plejefamilie 

eller på en sikker institution i udlandet 

 

Ændring  31 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. "myndighed": alle retslige eller 

administrative myndigheder i 

medlemsstaterne med kompetence i 

spørgsmål, der falder ind under denne 

forordnings anvendelsesområde 

1. "myndighed": alle retslige, 

administrative eller andre myndigheder i 

medlemsstaterne med kompetence i 

spørgsmål, der falder ind under denne 

forordnings anvendelsesområde 

 

Ændring  32 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. "medlemsstat": alle medlemsstater 

med undtagelse af Danmark 

3. "medlemsstat": alle Den 

Europæiske Unions medlemsstater med 

undtagelse af Danmark 

 

Ændring  33 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. "afgørelse": en kendelse eller dom 

afgivet af en myndighed i en medlemsstat 

om skilsmisse, separation eller omstødelse 

af ægteskab 

4. "afgørelse": en kendelse eller dom 

afgivet af en myndighed i en medlemsstat, 

eller et officielt bekræftet dokument, der 

er eksigibelt i en medlemsstat, eller en 

aftale mellem parterne, som er eksigibel i 

den medlemsstat, hvor den er indgået, om 

skilsmisse, separation, omstødelse af 

ægteskab eller forældreansvar 

 

Ændring  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

12. "ulovlig fjernelse eller 

tilbageholdelse af et barn": et barns 

fjernelse eller tilbageholdelse: 

12. "international barnebortførelse": 

et barns fjernelse eller tilbageholdelse: 

 

Ændring  35 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Kompetencen til at træffe afgørelse 

om spørgsmål vedrørende forældreansvar 

over for et barn ligger hos myndighederne i 

den medlemsstat, hvor barnet har sit 

sædvanlige opholdssted. Når et barn lovligt 

flytter fra én medlemsstat til en anden og 

får nyt sædvanligt opholdssted dér, er det 

myndighederne i den medlemsstat, hvor 

barnet har sit nye sædvanlige opholdssted, 

1. Kompetencen til at træffe afgørelse 

om spørgsmål vedrørende forældreansvar 

over for et barn ligger hos myndighederne i 

den medlemsstat, hvor barnet har sit 

sædvanlige opholdssted. Når et barn lovligt 

flytter fra én medlemsstat til en anden og 

får nyt sædvanligt opholdssted dér, er det 

myndighederne i den medlemsstat, hvor 

barnet har sit nye sædvanlige opholdssted, 



 

 

der får kompetencen. der får kompetencen, medmindre parterne 

før flytningen samtykker i, at 

kompetencen forbliver hos myndigheden i 

den medlemsstat, hvor barnet har haft sit 

hidtidige sædvanlige opholdssted. 

 

Ændring  36 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 1a. Hvis der verserer en sag om 

forældremyndighed og samværsret, 

bevarer myndigheden i domsstaten 

kompetencen, indtil sagen er afsluttet, 

medmindre parterne aftaler, at sagen skal 

føres til ende. 

 

Ændring  37 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 

den i stk. 1 omhandlede person har 

accepteret kompetencen 

for myndighederne i den medlemsstat, hvor 

barnet har fået sit nye sædvanlige 

opholdssted, ved at give møde for 

disse myndigheder uden at bestride deres 

kompetence. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 

den i stk. 1 omhandlede person, efter at 

være blevet underrettet af tidligere 

sædvanlige opholdssteds myndigheder om 

de juridiske konsekvenser, har accepteret 

kompetencen for myndighederne i den 

medlemsstat, hvor barnet har fået sit nye 

sædvanlige opholdssted, ved på trods af 

denne underretning at give møde for 

disse myndigheder uden at bestride deres 

kompetence. 

 

Ændring  38 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændring 

i) der er ikke inden et år efter, at 

indehaveren af forældremyndigheden har 

fået eller burde have fået kendskab til 

barnets opholdssted, fremsat nogen 

i) der er ikke inden et år efter, at 

indehaveren af forældremyndigheden har 

fået eller burde have fået kendskab til 

barnets opholdssted, og selv om han eller 



 

 

anmodning om tilbagegivelse over for de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, hvortil barnet er fjernet, eller 

hvor det tilbageholdes 

hun er blevet underrettet af 

myndighederne om kravet om at 

fremsætte en anmodning om 

tilbagegivelse, fremsat nogen sådan 

anmodning over for de kompetente 

myndigheder i den medlemsstat, hvortil 

barnet er fjernet, eller hvor det 

tilbageholdes 

 

Ændring  39 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 De udpegede dommere skal være aktivt 

praktiserende og erfarne familiedommere, 

navnlig med erfaring i sager med 

spørgsmål om grænseoverskridende 

kompetence. 

 

Ændring  40 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Myndighederne i en medlemsstat, på hvis 

område barnet befinder sig eller har 

formue, har i hastetilfælde kompetence til 

at anvende foreløbige, herunder sikrende 

foranstaltninger, over for dette barn eller 

dets formue. 

Myndighederne i en medlemsstat, på hvis 

område barnet befinder sig eller har 

formue, har i hastetilfælde kompetence til 

at anvende foreløbige, herunder sikrende 

foranstaltninger, over for dette barn eller 

dets formue. Sådanne foranstaltninger må 

ikke unødigt forsinke sagen og endelige 

afgørelser om forældremyndighed og 

samværsret. 

 

Ændring  41 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Hvis hensynet til barnets bedste kræver det, 

skal den myndighed, som anvender de 

sikrende foranstaltninger, enten direkte 

eller gennem centralmyndigheden udpeget 

Hvis hensynet til barnets bedste kræver det, 

skal den myndighed, som anvender de 

sikrende foranstaltninger, enten direkte 

eller gennem centralmyndigheden udpeget 



 

 

i henhold til artikel 60 underrette den 

medlemsstat, som i medfør af denne 

forordning er kompetent til at påkende 

sagens realitet. 

i henhold til artikel 60 underrette den 

medlemsstat, som i medfør af denne 

forordning er kompetent til at påkende 

sagens realitet. Denne myndighed skal 

sikre, at de i sagen involverede forældre 

behandles lige, og at de rettidigt 

informeres grundigt om alle de 

pågældende foranstaltninger på et sprog, 

som de forstår til fulde. 

 

Ændring  42 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Foranstaltninger, der er bragt i 

anvendelse i medfør af stk. 1, ophører med 

at gælde, så snart den myndighed i en 

medlemsstat, der i medfør af denne 

forordning har kompetence til at påkende 

sagens realitet, har truffet de 

foranstaltninger, den finder relevante. 

2. Foranstaltninger, der er bragt i 

anvendelse i medfør af stk. 1, ophører med 

at gælde, så snart den myndighed i en 

medlemsstat, der i medfør af denne 

forordning har kompetence til at påkende 

sagens realitet, har truffet de 

foranstaltninger, den finder relevante, og 

fra det tidspunkt, hvor den meddeler disse 

foranstaltninger til myndigheden i den 

medlemsstat, hvor der blev truffet 

midlertidige foranstaltninger. 

 

Ændring  43 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2a. I de tilfælde, der er omhandlet i 

stk. 1 og 2, på anmodning af en 

myndighed, som sagen er indbragt for, 

underretter enhver anden myndighed, ved 

hvilken sagen er anlagt, straks den 

anmodende myndighed om datoen for, 

hvornår sagen blev indbragt for den i 

overensstemmelse med artikel 15. 

 

Ændring  44 

Forslag til forordning 

Artikel 20 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Artikel 20 Artikel 20 

Barnets ret til at give udtryk for sine 

synspunkter 

Barnets ret til at give udtryk for sine 

synspunkter 

Myndighederne i medlemsstaterne skal, når 

de udøver deres kompetence i henhold til 

afdeling 2 i dette kapitel, sikre, at et barn, 

der er i stand til at udforme sine egne 

synspunkter, får en reel og faktisk 

mulighed for at udtrykke disse synspunkter 

under sagen. 

Myndighederne i medlemsstaterne skal, når 

de udøver deres kompetence i henhold til 

afdeling 2 i dette kapitel, sikre, at et barn, 

der er i stand til at udforme sine egne 

synspunkter, får en reel og faktisk 

mulighed for at udtrykke disse synspunkter 

under sagen, i overensstemmelse med de 

relevante nationale procedureregler, 

artikel 24, stk. 1, i chartret, artikel 12 i 

FN's konvention om barnets rettigheder 

og Europarådets rekommandation til 

medlemsstaterne om inddragelse af børn 

og unge under 18 år1a. Myndighederne 

skal dokumentere deres overvejelser i 

denne henseende i afgørelsen.  

 Høringen af et barn, som udøver sin ret til 

at udtrykke sine synspunkter, skal 

foretages af en dommer eller af en 

specialuddannet ekspert i 

overensstemmelse med de nationale 

bestemmelser, uden nogen form for pres, 

herunder fra forældrene, i omgivelser, der 

er egnede set i forhold til barnets alder og 

i forhold til sprog og indhold, og der skal 

gives alle de garantier, der gør det muligt 

at beskytte barnets følelsesmæssige 

integritet og tarv.  

 Høringen af barnet må ikke foretages 

under tilstedeværelse af sagens parter 

eller disses retlige repræsentanter, men 

skal optages og føjes til dokumentationen, 

så parterne og deres retlige 

repræsentanter kan få mulighed for at se 

optagelsen af høringen. 

Myndigheden tillægger barnets 

synspunkter passende vægt i 

overensstemmelse med vedkommendes 

alder og modenhed og dokumenterer sine 

overvejelser i afgørelsen. 

Myndigheden tillægger barnets 

synspunkter passende vægt i 

overensstemmelse med vedkommendes 

alder og modenhed under hensyntagen til 

barnets tarv og dokumenterer sine 

overvejelser i afgørelsen. 

 _______________ 



 

 

 1a CM/Rec(2012)2 af 28. marts 2012. 

 

Ændring  45 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Retten undersøger, så hurtigt som 

muligt under sagen, hvorvidt parterne er 

villige til at deltage i mægling med henblik 

på, til barnets bedste, at nå frem til en 

acceptabel løsning, forudsat at det ikke 

forsinker sagen unødigt. 

2. Retten undersøger, så hurtigt som 

muligt under sagen, hvorvidt parterne er 

villige til at deltage i mægling med henblik 

på, til barnets bedste, at nå frem til en 

acceptabel løsning, forudsat at det ikke 

forsinker sagen unødigt. I dette tilfælde 

anmoder retten parterne om at benytte 

mægling. 

 

Ændring  46 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Retten kan erklære afgørelsen om 

tilbagegivelse af barnet foreløbigt eksigibel 

uanset en eventuel appel, også selv om 

national lov ikke giver hjemmel til 

foreløbig eksigibilitet. 

3. Retten kan erklære afgørelsen om 

tilbagegivelse af barnet foreløbigt eksigibel 

uanset en eventuel appel, også selv om 

national lov ikke giver hjemmel til 

foreløbig eksigibilitet, under hensyntagen 

til barnets tarv. 

 

Ændring  47 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5a. Når en judiciel myndighed har 

truffet afgørelse om tilbagegivelse af 

barnet, underretter den 

centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet havde sit sædvanlige 

opholdssted før den ulovlige fjernelse, om 

en sådan afgørelse og datoen for 

afgørelsens virkning. 

 



 

 

Ændring  48 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Hvis afgørelsen ikke bliver 

fuldbyrdet inden for seks uger fra det 

tidspunkt, hvor fuldbyrdelsesprocedurerne 

blev indledt, skal retten i 

fuldbyrdelsesstaten underrette den 

anmodende centralmyndighed i domsstaten 

eller ansøgeren, hvis sagen er indledt uden 

centralmyndighedens bistand, om denne 

kendsgerning og årsagerne hertil. 

4. Hvis afgørelsen ikke bliver 

fuldbyrdet inden for seks uger fra det 

tidspunkt, hvor fuldbyrdelsesprocedurerne 

blev indledt, skal retten i 

fuldbyrdelsesstaten på behørig vis 

underrette den anmodende 

centralmyndighed i domsstaten eller 

ansøgeren, hvis sagen er indledt uden 

centralmyndighedens bistand, om denne 

kendsgerning og årsagerne hertil samt et 

anslået tidspunkt for fuldbyrdelsen. 

 

Ændring  49 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) såfremt en anerkendelse åbenbart 

vil stride mod grundlæggende 

retsprincipper i den medlemsstat, som 

anmodningen rettes til, eller 

a) såfremt en anerkendelse åbenbart 

vil stride mod grundlæggende 

retsprincipper i den medlemsstat, som 

anmodningen rettes til, uden at denne 

afvisning kan føre til forskelsbehandling i 

strid med artikel 21 i chartret, eller 

 

Ændring  50 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. På begæring af en berettiget part 

kan anerkendelsen af en afgørelse om 

forældreansvar afvises: 

1. På begæring af en berettiget part 

kan en afgørelse om forældreansvar ikke 

anerkendes: 

 

Ændring  51 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra b 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

b) såfremt en person er dømt som 

udebleven, og det indledende processkrift i 

sagen eller et tilsvarende dokument ikke er 

blevet forkyndt for den pågældende i så 

god tid og på en sådan måde, at denne har 

kunnet varetage sine interesser under 

sagen, medmindre det fastslås, at 

vedkommende utvetydigt har 

accepteret afgørelsen, eller 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændring  52 

Forslag til forordning 

Artikel 58 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Har den, som fremsætter anmodningen, i 

domsstaten helt eller delvis haft fri proces 

eller været fritaget for gebyrer og 

sagsomkostninger, skal den pågældende 

under den i artikel 27, stk. 3, og artikel 32, 

39 og 42 fastlagte procedure meddeles fri 

proces eller fritages for gebyrer og 

sagsomkostninger i videst muligt omfang 

efter lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. 

Har den, som fremsætter anmodningen, i 

domsstaten helt eller delvis haft fri proces, 

modtaget støtte til dækning af 

omkostninger i forbindelse med mægling 
eller været fritaget for gebyrer og 

sagsomkostninger, skal den pågældende 

under den i artikel 27, stk. 3, og artikel 32, 

39 og 42 fastlagte procedure meddeles fri 

proces eller fritages for gebyrer og 

sagsomkostninger i videst muligt omfang 

efter lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. 

 

Ændring  53 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

a) yde bistand på anmodning fra 

centralmyndigheden i en anden 

medlemsstat ved opklaringen af, hvor et 

barn befinder sig, når der er tegn på, at 

barnet befinder sig på den anmodede 

medlemsstats område, og denne opklaring 

er nødvendig for at opfylde en anmodning 

i henhold til denne forordning 

a) yde bistand på anmodning fra 

centralmyndigheden i en anden 

medlemsstat ved opklaringen af, hvor et 

barn befinder sig, når der er tegn på, at 

barnet befinder sig på den anmodede 

medlemsstats område, og denne opklaring 

er nødvendig for anvendelsen af denne 

forordning 

 



 

 

Ændring  54 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændring 

d) fremme 

kommunikationen myndighederne 

imellem, navnlig i forbindelse med 

gennemførelsen af artikel 14, artikel 25, 

stk. 1, litra a), artikel 26, stk. 2, og artikel 

26, stk. 4, andet afsnit. 

d) fremme 

kommunikationen domsmyndighederne 

imellem, navnlig i forbindelse med 

gennemførelsen af artikel 14 og 19, artikel 

25, stk. 1, litra a), artikel 26, stk. 2, og 

artikel 26, stk. 4, andet afsnit. 

 

Ændring   55 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændring 

 ea) underrette indehaverne af 

forældreansvar om retshjælp og bistand, 

f.eks. bistand fra tosprogede 

specialiserede advokater, med henblik på 

at undgå, at indehaverne af 

forældreansvar giver deres samtykke uden 

at have forstået rækkevidden af dette 

samtykke. 

 

Ændring  56 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændring 

g) sørge for, når de anlægger eller 

letter anlæggelsen af en retssag om 

tilbagegivelse af børn under 

Haagerkonventionen af 1980, at det 

dossier, der er forberedt i forbindelse med 

sådanne sager, færdiggøres inden for seks 

uger, medmindre særlige omstændigheder 

gør det umuligt 

g) sørge for, når de anlægger eller 

letter anlæggelsen af en retssag om 

tilbagegivelse af børn under 

Haagerkonventionen af 1980, at det 

dossier, der er forberedt i forbindelse med 

sådanne sager, færdiggøres og forelægges 

retten eller andre kompetente 

myndigheder inden for seks uger, 

medmindre særlige omstændigheder gør 

det umuligt 

 



 

 

Ændring  57 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Efter en begrundet anmodning fra 

centralmyndigheden eller en myndighed i 

en medlemsstat, som barnet har en 

væsentlig tilknytning til, kan 

centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted 

og befinder sig, direkte eller gennem 

offentlige myndigheder eller andre 

organer: 

1. Efter en begrundet anmodning fra 

centralmyndigheden eller en myndighed i 

en medlemsstat, som barnet har en 

væsentlig tilknytning til, skal 

centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted 

og befinder sig, direkte eller gennem 

offentlige myndigheder eller andre 

organer: 

 

Ændring  58 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Hvis en afgørelse i sager om 

forældreansvar påtænkes truffet, kan en 

myndighed i medlemsstaten, hvis barnets 

situation tilsiger det, anmode enhver 

myndighed i en anden medlemsstat, der 

ligger inde med oplysninger af betydning 

for beskyttelsen af barnet, om at fremsende 

disse oplysninger. 

2. Hvis en afgørelse i sager om 

forældreansvar påtænkes truffet, skal en 

myndighed i medlemsstaten, hvis barnets 

situation tilsiger det, anmode enhver 

myndighed i en anden medlemsstat, der 

ligger inde med oplysninger af betydning 

for beskyttelsen af barnet, om at fremsende 

disse oplysninger. 

 

Ændring  59 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 2а. Ved behandlingen af sager 

vedrørende forældreansvar skal 

centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet har sit sædvanlige 

opholdssted, uden unødig forsinkelse 

meddele centralmyndigheden i den 

medlemsstat, hvor barnet eller en af 

barnets forældre er statsborger, at der er 

en udestående sag. 

 



 

 

Ændring  60 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. En myndighed i en medlemsstat 

kan anmode myndigheder i en anden 

medlemsstat om bistand med 

gennemførelsen af afgørelser i sager om 

forældreansvar, der er truffet efter denne 

forordning, navnlig foranstaltninger, der 

skal sikre den faktiske udøvelse af samvær 

samt retten til at bevare en regelmæssig 

direkte kontakt. 

3. En myndighed i en medlemsstat 

skal anmode myndigheder i en anden 

medlemsstat om bistand med 

gennemførelsen af afgørelser i sager om 

forældreansvar, der er truffet efter denne 

forordning, navnlig foranstaltninger, der 

skal sikre den faktiske udøvelse af samvær 

samt retten til at bevare en regelmæssig 

direkte kontakt. 

 

Ændring  61 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

5. Myndighederne i en medlemsstat, 

hvor barnet ikke har sit sædvanlige 

opholdssted, kan efter anmodning fra en 

person med bopæl i denne medlemsstat, 

som søger at opnå eller bevare samvær 

med barnet, eller på anmodning fra en 

centralmyndighed i en anden medlemsstat, 

indsamle oplysninger eller bevismateriale 

og udtale sig om den pågældendes 

egnethed til at have samvær og om 

vilkårene for udøvelsen af samvær. 

5. Myndighederne i en medlemsstat, 

hvor barnet ikke har sit sædvanlige 

opholdssted, kan efter anmodning fra en 

forælder eller familiemedlemmer med 

bopæl i denne medlemsstat, som søger at 

opnå eller bevare samvær med barnet, eller 

på anmodning fra en centralmyndighed i en 

anden medlemsstat, indsamle oplysninger 

eller bevismateriale og udtale sig om de 

pågældendes egnethed til at have samvær 

og om vilkårene for udøvelsen af samvær. 

 

Ændring  62 

Forslag til forordning 

Artikel 64 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 5a. En myndighed i en medlemsstat 

kan anmode centralmyndigheden i en 

anden medlemsstat om at give oplysninger 

om den nationale lovgivning i den 

pågældende medlemsstat vedrørende 

spørgsmål, der falder ind under denne 

forordning, og som er relevante for 



 

 

behandlingen af en sag i henhold til 

denne forordning. Myndigheden i den 

anmodede medlemsstat skal svare hurtigst 

muligt. 

 

Ændring  63 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Når den myndighed, der er 

kompetent i medfør af denne forordning, 

påtænker at anbringe barnet på en 

institution eller hos en plejefamilie i en 

anden medlemsstat, indhenter den først 

samtykke hos den kompetente myndighed 

i denne anden medlemsstat. Den 

fremsender i dette øjemed via 

centralmyndigheden i sin egen 

medlemsstat en anmodning om samtykke 

til centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet skal anbringes, ledsaget af en 

rapport om barnet med en begrundelse for 

den påtænkte anbringelse eller det 

påtænkte plejeforhold. 

1. Når den myndighed, der er 

kompetent i medfør af denne forordning, 

påtænker at anbringe barnet hos 

familiemedlemmer, i en plejefamilie eller 

på en sikker institution, indhenter den først 

samtykke hos den kompetente myndighed 

i denne anden medlemsstat. Den 

fremsender i dette øjemed via 

centralmyndigheden i sin egen 

medlemsstat en anmodning om samtykke 

til centralmyndigheden i den medlemsstat, 

hvor barnet skal anbringes, ledsaget af en 

rapport om barnet med en begrundelse for 

den påtænkte anbringelse eller det 

påtænkte plejeforhold. Medlemsstaterne 

sikrer, at barnets forældre og slægtninge 

kan få regelmæssig personlig kontakt, 

uanset deres bopæl, medmindre dette ikke 

tjener barnets trivsel. 

 

Ændring  64 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Såfremt den kompetente myndighed agter 

at sende socialarbejdere til en anden 

medlemsstat for at afgøre, om en 

anbringelse dér er forenelig med barnets 

trivsel, underretter den den pågældende 

medlemsstat herom. 

 

Ændring  65 

Forslag til forordning 

Artikel 66 – stk. 4 



 

 

 

Kommissionens forslag Ændring 

4. Hver centralmyndighed afholder 

sine egne omkostninger. 

4. Medmindre andet er aftalt mellem 

den anmodende medlemsstat og den 

anmodede medlemsstat, afholder hver 

centralmyndighed sine egne omkostninger. 

 

Ændring  66 

Forslag til forordning 

Artikel 79 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Inden [10 år efter anvendelsesdatoen] 

forelægger Kommissionen understøttet af 

oplysninger, som fremsendes af 

medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 

Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, en rapport 

om efterfølgende evaluering af denne 

forordning, om nødvendigt ledsaget af 

lovforslag. 

Inden [fem år efter anvendelsesdatoen] 

forelægger Kommissionen understøttet af 

oplysninger, som fremsendes af 

medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 

Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, en rapport 

om efterfølgende evaluering af denne 

forordning, om nødvendigt ledsaget af 

lovforslag. 

 

Ændring  67 

Forslag til forordning 

Artikel 79 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 aa) antallet af sager og afgørelser i 

mæglingssager vedrørende 

forældreansvar 

 


