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Dato:  

  

Folketinget har i skrivelse af  9. oktober 2006 (ad KOM (2006) 0399; REU alm. del – bi-

lag 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål 5: 
”Ministeren bedes – i fortsættelse af den tekniske gennemgang den 29. september 2006 af 

forslag til forordning om lovvalg i ægteskabssager (KOM (2006) 0399) – fremsende en 

tidsplan for forslagets videre behandling. Ministeren bedes endvidere tilkendegive, hvor-

ledes Folketingets relevante udvalg påtænkes informeret og inddraget i den videre be-

handling inden den danske position fastlægges.” 

 

Svar: 
Den 10. oktober 2006 afholdt Den Civilretlige Komité det første møde om Kommissio-

nens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så 

vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM (2006) 

399).  

 

På mødet tilkendegav medlemsstaterne at være enige i de grundlæggende elementer i for-

slaget, men medlemsstaterne havde en række bemærkninger til den nøjagtige rækkevidde 

af forslaget samt til udformningen af de enkelte bestemmelser.  

 

Det tyske formandskab har i løbet af foråret 2007 planlagt en række møder om forslaget i 

Den Civilretlige Komité. Der foreligger ikke oplysninger om, hvornår forhandlingerne 

om forslaget forventes tilendebragt. 

  

Som bekendt er forslaget omfattet af det danske forbehold, og Danmark deltager således 

ikke i vedtagelsen af forordningen. Den foreslåede forordning vil derfor ikke være bin-

dende for Danmark, men som opfølgning på Europaudvalgets interesse for forslaget vil 

jeg på et tidligt tidspunkt i forhandlingen orientere udvalget om regeringens holdning til 

forslaget. Jeg mener dog, at det er mest hensigtsmæssigt at vente med denne orientering, 

til vi er lidt længere fremme i forhandlingerne. 

  

I øvrigt vil Retsudvalget blive orienteret parallelt med Europaudvalget i forbindelse med 

regeringens oversendelse af sædvanlige procedurenotater. 
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