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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 38
Betragtning 9

(9) Forordningen skal finde anvendelse på 
alle underholdsbidrag, der følger af 
familieforhold eller forhold, der har 
lignende virkninger, for at sikre ens 
behandling af alle bidragsberettigede.

(9) Denne forordning har til formål at 
fremskynde fuldbyrdelsen af 
solidaritetsforpligtelser inden for en familie 
og gælder derfor for alle sager, hvor et 
familiemedlem skal sikres fuldstændig 
underhold og ikke blot de sager, hvor kun 
de økonomiske midler til oprettelse af livet 
skal tilvejebringes, men forordningen 
gælder kun i tilfælde, hvor forpligtelsen er 
stadfæstet af loven med undtagelse af 
situationer, hvor underholdspligten eller 
forsørgelsespligten ikke er foreskrevet i 
loven, men stammer fra aftaler mellem 
privatpersoner.

Or. it
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Begrundelse

De omtalte familieforhold er defineret inden for rammerne af den nationale lovgivning. 
Henvisningerne til lignende underholdspligter er en kilde til usikkerhed, idet de forskellige 
retsordener tillader, at der indgås aftaler mellem to personer, uanset hvem de er. Det er 
derfor vigtigt at præcisere, at underholdpligten hidrører fra en solidaritetsforpligtelse, som er 
foreskrevet af loven.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 39
Betragtning 11

(11) Parterne skal i fællesskab kunne vælge 
den kompetente ret, medmindre der er tale 
om underholdsbidrag til et mindreårigt barn, 
for at beskytte den "svage part".

(11) Parterne skal i fællesskab kunne vælge 
den kompetente ret, medmindre der er tale 
om underholdsbidrag til et mindreårigt barn 
eller til en voksen, som mangler evnen til at 
forstå og handle, for at beskytte den "svage 
part".

Or. it

Begrundelse

Lovgivningen er obligatorisk i forbindelse med personer, som er berettiget til et 
underholdsbidrag eller til forsørgelse i de tilfælde, hvor vedkommende ikke er i stand til at 
udtrykke egen fri vilje.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 40
Artikel 1, stk. 1

1. Denne forordning finder anvendelse på 
underholdspligt som følge af 
familierelationer eller relationer, der i 
medfør af gældende lov har lignende 
følger.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
underholdspligt, som, i henhold til loven, 
hidrører fra familierelationer.

Or. it
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Begrundelse

De omtalte familieforhold er defineret inden for rammerne af den nationale lovgivning. 
Henvisningerne til lignende underholdspligt er en kilde til usikkerhed, idet de forskellige 
retsordener tillader, at der indgås aftale mellem to personer, uanset hvem de er. Det er derfor 
vigtigt at præcisere, at underholdspligten hidrører fra en solidaritetsforpligtelse, som er 
foreskrevet af loven.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 41
Artikel 2, stk. -1 (nyt)

-1. "underholdspligt": en forpligtelse, som 
er bestemt af loven, herunder hvis 
anvendelsesområdet og betingelserne er 
fastlagt gennem en retsafgørelse eller en 
aftale, der skal sikre forsørgelsen af eller i 
det mindste subsistensmidler til en person, 
som har eller har haft en familierelation 
med bidragspligtige.

Or. it

Begrundelse

Der er grundlag for at definere begrebet underholdspligt helt nøjagtigt. Faktisk sondrer visse 
retsordener mellem forsørgelsespligt og underholdspligt, hvor den sidste er langt mere 
begrænset end den første. Den særlige ordning skal gælde begge definitioner. 

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 42
Artikel 2, stk. 2

2. "dommer": en dommer eller en 
embedsmand med beføjelser svarende til en 
dommers i spørgsmål vedrørende 
underholdspligt

udgår

Or. it
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Begrundelse

Dette punkt er overflødigt, da en dommer er en "retlig myndighed", som allerede er nøje 
defineret i stk. 1.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 4

4. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
tvister vedrørende underholdsbidrag til 
børn under atten år.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
tvister, hvis bidragsberettigede er et barn
under atten år, eller hvis vedkommende 
mangler evnen til at forstå eller handle.

Or. it

Begrundelse

Lovgivningen er obligatorisk i forbindelse med personer, som er berettiget til 
underholdsbidrag eller til forsørgelse i de tilfælde, hvor vedkommende ikke er i stand til at 
udtrykke egen fri vilje.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 44
Artikel 6, litra b

b) når der er tale om underholdspligt mellem 
ægtefæller eller tidligere ægtefæller, retterne 
i den medlemsstat, på hvis område 
ægtefællerne har haft deres sidste fælles 
sædvanlige bopæl, hvis denne sædvanlige 
bopæl stadig eksisterede mindre end et år 
før sagsanlægget.

b) når der er tale om underholdspligt mellem 
ægtefæller eller tidligere ægtefæller, retterne 
i den medlemsstat, på hvis område 
ægtefællerne har haft deres sidste fælles 
sædvanlige bopæl.

Or. it

Begrundelse

Den planlagte begrænsning er uforståelig. Man kunne evt. efter behov sige "mindst et år 
forinden", men afslutningen af den fælles bopæl kan altid give anledning til en retlig tvist i 
forbindelse med separations- og skilsmissesager.
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Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 45
Artikel 7, stk. 1

1. Såfremt krav, der vedrører samme 
underholdspligt, fremsættes for retter i 
forskellige medlemsstater, udsætter enhver 
anden ret, ved hvilken sagen er anlagt, 
automatisk sagen, indtil den første rets 
kompetence er fastslået.

1. Litispendenssituationer og indbyrdes 
sammenhængende krav fastlægges på 
samme måde som foreløbige og sikrende 
retsmidler af artiklerne 27, 28, 30 og 31 i 
forordning (EF) nr. 44/2001.

Or. it

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel og i de følgende artikler genoptager de principper, som 
allerede er formuleret i fællesskabsretten, nærmere bestemt i forordning (EF) nr. 44/2001, 
som det er vigtigt at huske på.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 46
Artikel 7, stk. 2

2. Når det er fastslået, at den ret, ved 
hvilken sagen først er anlagt, er kompetent, 
erklærer enhver anden ret sig inkompetent 
til fordel for den første.

udgår

Or. it

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, idet den næsten ord for ord gentager formuleringen i 
forordningen (EF) nr.44/2001, som generelt omhandler retternes kompetence på det 
civilretlige område.
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Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 47
Artikel 8

Artikel 8 udgår
Indbyrdes sammenhængende krav

1. Såfremt sager vedrørende krav, som er 
indbyrdes sammenhængende, verserer for 
retter i forskellige medlemsstater, kan 
enhver anden ret end den, ved hvilken 
sagen først er anlagt, udsætte sagen.
2. Når de pågældende sager verserer i
første instans, kan enhver anden ret end 
den, ved hvilken sagen først er anlagt, 
ligeledes efter anmodning fra en af 
parterne erklære sig inkompetent, forudsat 
at den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, 
har kompetence til at påkende de 
pågældende krav, og lovgivningen tillader 
en sådan forening.
3. Ved indbyrdes sammenhængende krav 
forstås i denne artikel krav, der er så 
snævert forbundne, at det er ønskeligt at 
behandle og påkende dem samtidig for at 
undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af, 
at kravene blev påkendt hver for sig.

Or. it

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, idet den næsten ord for ord gentager formuleringen i 
forordningen (EF) nr.44/2001, som generelt omhandler retternes kompetence på det 
civilretlige område.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 48
Artikel 9

Artikel 9 udgår
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Sagsanlæg
Ifølge bestemmelser i dette kapitel anses en 
sag for anlagt ved en ret:
a) på det tidspunkt, hvor det indledende 
processkrift i sagen eller et tilsvarende 
dokument indleveres til retten, forudsat at 
sagsøger ikke efterfølgende har undladt at 
træffe de foranstaltninger, der krævedes af 
ham, for at få dokumentet forkyndt for 
sagsøgte, eller
b) hvis det pågældende dokument skal 
forkyndes, før det indleveres til retten, på 
det tidspunkt, hvor det modtages af den 
myndighed, der er ansvarlig for 
forkyndelsen, forudsat at sagsøger ikke 
efterfølgende har undladt at træffe de 
foranstaltninger, der krævedes af 
vedkommende, for at få dokumentet 
indleveret til retten.

Or. it

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, idet den næsten ord for ord gentager formuleringen i 
forordningen (EF) nr.44/2001, som generelt omhandler retternes kompetence på det 
civilretlige område.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 49
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Foreløbige og sikrende retsmidler

Der kan over for en medlemsstats retslige 
myndigheder anmodes om anvendelse af 
sådanne foreløbige eller sikrende, 
retsmidler, som er fastsat i den pågældende 
medlemsstats lovgivning, selv om en ret i en 
anden medlemsstat i medfør af denne 
forordning er kompetent til at påkende 
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sagens realitet.

Or. it

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, idet den næsten ord for ord gentager formuleringen i 
forordningen (EF) nr.44/2001, som generelt omhandler retternes kompetence på det 
civilretlige område.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 50
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Prøvelse af kompetencen

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

Or. it

Begrundelse

Denne artikel er overflødig, idet den næsten ord for ord gentager formuleringen i 
forordningen (EF) nr.44/2001, som generelt omhandler retternes kompetence på det 
civilretlige område.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 51
Artikel 13, stk. 2, litra a

a) når den bidragsberettigede ikke ifølge den 
lov, der er nævnt i stk. 1, kan opnå 
underholdsbidrag fra den bidragspligtige, 
eller

a) når den bidragsberettigede ikke ifølge den 
lov, der er nævnt i stk. 1, kan opnå 
underholdsbidrag fra den bidragspligtige, og

Or. it
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Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at give valget mellem betingelsen i stk. 2, litra a) og den, der 
fremgår i stk. 2, litra b). De to betingelser skal naturligvis kombineres.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 52
Artikel 14, litra a

a) ved sagsanlægget udtrykkeligt eller på 
anden tydelig måde vælge loven i 
domsstaten i en procedure

udgår

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede tekst er uforståelig, idet procedurereglerne tydeligvis stadig er de, der gælder 
i domsstaten.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 53
Artikel 14, litra b, punkt 3

iii) den lov, der finder anvendelse på deres 
formueforhold på tidspunktet for lovvalg, 
når der er tale om underholdspligt mellem 
to personer, der er eller har været forenet 
ved ægteskab eller en relation, der ifølge 
gældende lov, giver samme følger.

udgår

Or. it

Begrundelse

Der er ikke defineret et objektivt kriterium for anvendelsen. Reglen synes derfor at betyde, at 
parterne kan vælge den lov, som de ønsker, hvilket betyder, at foranstaltningerne i litra b), (i) 
og (ii) mister betydning.
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Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 54
Artikel 15, stk. 2

2. Når der er tale om underholdspligt mellem 
ægtefæller og tidligere ægtefæller, kan den 
bidragspligtige bestride den 
bidragsberettigedes krav med henvisning til 
gældende ret i det land, hvortil ægteskabet er 
tættest knyttet.

3. Når der er tale om underholdspligt mellem 
ægtefæller og tidligere ægtefæller, kan den 
bidragspligtige bestride den 
bidragsberettigedes krav med henvisning til 
gældende ret i det land, i hvilket ægteskabet 
er blevet indgået.

Or. it

Begrundelse

Den eneste tænkelige tilknytning er det sted, hvor ægteskabet er indgået.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 55
Artikel 17, stk. 1, indledende afsnit

1. Den lov, der finder anvendelse på 
underholdspligt, bestemmer bl.a.:

1. Den beslutning, der finder anvendelse på 
underholdspligt, bestemmer bl.a.:

Or. it

Begrundelse

Forordningen kan ikke erstatte de grundlæggende love, som er gældende på nationalt niveau. 
Det er beslutningen, som evt. kan være af retlig karakter, som skal indeholde de ændringer, 
der er fremført i artiklen.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 56
Artikel 20

Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, der 
er anvist ifølge denne forordning, kan kun 
afvises, hvis en sådan anvendelse er 
åbenbart uforenelig med de grundlæggende 

Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, der 
er anvist ifølge denne forordning, kan kun 
afvises, hvis en sådan anvendelse er 
åbenbart uforenelig med de grundlæggende 
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retsprincipper ("ordre public") i domsstaten. 
Anvendelsen af en bestemmelse i en 
medlemsstats lov, der er anvist ifølge denne 
forordning, kan imidlertid ikke afvises med 
den begrundelse.

retsprincipper ("ordre public") i domsstaten.

Or. it

Begrundelse

Det er ikke muligt at sondre mellem en medlemsstat og et tredjeland, når der er tale om 
retsprincipperne.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 57
Artikel 22

1. I en retssag anlagt ved en ret i en 
medlemsstat forkyndes det indledende 
processkrift eller et tilsvarende dokument 
for sagsøgte på en af følgende måder:

1. Procedurerne i forbindelse med 
anlæggelse af en sag ved en ret, herunder 
de, som har forbindelse til forkyndelse, 
frister, retten til forsvar og klage over 
beslutningerne, er fastlagt i reglerne i den 
medlemsstat, hvor sagen er anlagt.

a) personlig forkyndelse bevidnet ved et 
modtagelsesbevis med angivelse af 
modtagelsesdatoen, som modtager har 
underskrevet
b) personlig forkyndelse bekræftet ved et 
dokument underskrevet af den kompetente 
stævningsmand, der ud over at fastslå, at 
modtager har modtaget dokumentet eller 
har nægtet at modtage det uden lovlig 
grund, angiver forkyndelsesdatoen
c) postforkyndelse bevidnet ved et 
modtagelsesbevis med angivelse af 
modtagelsesdatoen, som modtager har 
underskrevet og returneret
d) forkyndelse gennem elektroniske midler, 
såsom pr. fax eller e-post, bevidnet ved et 
modtagelsesbevis med angivelse af 
modtagelsesdatoen, som modtager har 
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underskrevet og returneret.
2. Sagsøgte har en frist på mindst 30 dage 
til at forberede sit forsvar regnet fra datoen 
for modtagelse af det forkyndte dokument 
efter stk. 1.
3. Inden seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen, hvilke 
forkyndelsesmåder der skal anvendes. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
alle ændringer af disse oplysninger.

2. Inden seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen, hvilke 
forkyndelsesmåder der skal anvendes. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
alle ændringer af disse oplysninger.

Kommissionen stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden.

Kommissionen stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden.

Or. it

Begrundelse

Der er ikke grundlag for at indføre en særlig procedure. Forskelligheden af 
procedurereglerne øger vanskelighederne og risikerer at forsinke afgørelsen af problemerne, 
i stedet for at gøre den hurtigere og nemmere.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 58
Artikel 23

1. Såfremt en sagsøgt, der har sin 
sædvanlige bopæl i en anden medlemsstat 
end den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, 
ikke giver møde, udsætter den kompetente 
ret sagen, indtil det er fastslået, at sagsøgte 
har haft mulighed for at modtage det 
indledende processkrift i sagen eller et 
tilsvarende dokument ifølge artikel 22, eller 
at alle hertil fornødne foranstaltninger har 
været truffet.
2. Såfremt en sagsøgt, der har sin 
sædvanlige bopæl i et tredjeland, ikke giver 
møde, udsætter den kompetente ret sagen, 
indtil det er fastslået, at sagsøgte har haft 
mulighed for at modtage det indledende 
processkrift i sagen eller et tilsvarende 
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dokument i så god tid, at vedkommende har 
kunnet varetage sine interesser under 
sagen, eller at alle hertil fornødne 
foranstaltninger har været truffet.
3. Artikel 15 i Haagerkonventionen af 15. 
november 1965 om forkyndelse i udlandet af 
retslige og udenretslige dokumenter i sager 
om civile eller kommercielle spørgsmål 
finder anvendelse, såfremt det indledende 
processkrift i sagen eller et tilsvarende 
dokument skal fremsendes i medfør af denne 
konvention.

1. Artikel 15 i Haagerkonventionen af 15. 
november 1965 om forkyndelse i udlandet af 
retslige og udenretslige dokumenter i sager 
om civile eller kommercielle spørgsmål 
finder anvendelse, såfremt det indledende 
processkrift i sagen eller et tilsvarende 
dokument skal fremsendes i medfør af denne 
konvention.

Or. it

Begrundelse

Der er ikke grundlag for at indføre en særlig procedure. Forskelligheden af 
procedurereglerne øger vanskelighederne og risikerer at forsinke afgørelsen af problemerne, 
i stedet for at gøre den hurtigere og nemmere.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 59
Artikel 24

Artikel 24 udgår
Retsafgørelse og fornyet prøvelse

1. Når sagsøgte ikke har givet møde og
a) det ikke er fastslået, at han har modtaget 
det indledende processkrift i sagen eller et 
tilsvarende dokument, eller
b) når han har været forhindret i at gøre 
indsigelse mod kravet som følge af force 
majeure eller som følge af ekstraordinære 
omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra 
hans side
kan der træffes en retsafgørelse, men 
sagsøgte har ret til at anmode om fornyet 
prøvelse i domsstaten.
2. Fristen for at anmode om fornyet 
prøvelse løber fra den dag, hvor det er 
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fastslået, at sagsøgte har fået kendskab til 
retsafgørelsen og har kunnet reagere, og 
senest fra den dag, hvor den kompetente 
fuldbyrdelsesmyndighed har oplyst 
sagsøgte om afgørelsen. Den nævnte frist 
skal være på mindst 20 dage.
3. En anmodning om fornyet prøvelse 
udsætter alle fuldbyrdelsesforanstaltninger, 
som måtte være truffet i en medlemsstat.

Or. it

Begrundelse

Der er ikke grundlag for at indføre en særlig procedure. Forskelligheden af 
procedurereglerne øger vanskelighederne og risikerer at forsinke afgørelsen af problemerne, 
i stedet for at gøre den hurtigere og nemmere.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 60
Artikel 33

Helt eller delvist afslag på eller hel eller 
delvis begrænsning af fuldbyrdelse af 
afgørelsen fra domsstaten kan kun besluttes 
på den bidragspligtiges anmodning i 
følgende tilfælde:

Helt eller delvist afslag på eller hel eller 
delvis begrænsning af fuldbyrdelse af 
afgørelsen fra domsstaten kan kun besluttes 
på den bidragspligtiges anmodning i 
følgende tilfælde:

a) den bidragspligtige fremfører nye 
forhold eller forhold, domsstaten ikke 
havde kendskab til, da den traf afgørelsen

a) der henvises til fejl i forbindelse med 
fuldbyrdelsen eller i processkrifterne

b) den bidragspligtige har anmodet om 
prøvelse af afgørelsen fra domsstaten ifølge 
artikel 24, og der er endnu ikke truffet en 
ny afgørelse
c) den bidragspligtige har allerede betalt sin 
gæld

b) den bidragspligtige har allerede betalt sin 
gæld

d) retten til fuldbyrdelse af afgørelsen fra 
domsstaten er helt eller delvist forældet

c) retten til fuldbyrdelse af afgørelsen fra 
domsstaten er helt eller delvist forældet

e) afgørelsen fra domsstaten er uforenelig 
med en afgørelse truffet i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten eller opfylder 

d) afgørelsen fra domsstaten er uforenelig 
med en afgørelse truffet i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten eller opfylder 
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de nødvendige betingelser for anerkendelse i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

de nødvendige betingelser for anerkendelse i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. it

Begrundelse

Hvad angår litra 1) er det ikke muligt at genåbne drøftelser i forbindelse med fuldbyrdelsen 
af emner, som allerede har været genstand for en definitiv dom. Fuldbyrdelsen kan kun 
indstilles på baggrund af selve fuldbyrdelsen uden hensyn til de begrundelser, som har ført til 
bestemmelsen om udførelsen (se artikel 45, stk. 2 i forordning (EF) nr. 44/2001).

Hvad angår litra b) er der ikke grundlag for at indføre en særlig procedure. Forskelligheden 
af procedurereglerne øger vanskelighederne og risikerer at forsinke afgørelsen af 
problemerne, i stedet for at gøre den hurtigere og nemmere.

Muligheden for en gennemgang i hjemlandet er ensbetydende med indførelsen af et 
appelsystem, som vil være udsædvanligt.

Ændringsforslag af Carlo Casini

Ændringsforslag 61
Artikel 34, stk. 2

2. Der kan kun træffes beslutning om en fast 
månedlig overførsel, hvis retsafgørelsen er 
blevet forkyndt for den bidragspligtige på en 
af de måder, der er nævnt i artikel 22.

2. Der kan kun træffes beslutning om en fast 
månedlig overførsel, hvis retsafgørelsen er 
blevet forkyndt for den bidragspligtige i 
henhold til gældende regler i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. it

Begrundelse

Der er ikke grundlag for at indføre en særlig procedure. Forskelligheden af 
procedurereglerne øger vanskelighederne og risikerer at forsinke afgørelsen af problemerne, 
i stedet for at gøre den hurtigere og nemmere.


