
Fra:                                       Carsten Sennels [cs@ankeforsikring.dk]
Sendt:                                  19. december 2014 11:33
Til:                                        Justitsministeriet
Cc:                                        Kim Sparlund
Emne:                                  Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige 

område, der er omfattet af det danske retsforbehold - sagsnummer 2014-
19203-0499

 
Til Justitsministeriet
 
Tak for den fremsendte høringsmail.
 
Ankenævnet for Forsikring har ingen bemærkninger. 
 
Vi henviser i øvrigt til de bemærkninger Ankenævnet for Forsikrings stiftende organisationer, Forsikring og 
Pension og Forbrugerrådet, måtte fremkomme med. 
 
Mvh
 
Carsten Sennels
Kontorchef
 
 
Fra: Justitsministeriet [mailto:jm@jm.dk] 
Sendt: 18. december 2014 10:45
Til: praesident@oestrelandsret.dk; post@vestrelandsret.dk; ssha@domstol.dk; post@shret.dk; 
frederiksberg@domstol.dk; bornholm@domstol.dk; viborg@domstol.dk; sonderborg@domstol.dk; 
svendborg@domstol.dk; roskilde@domstol.dk; randers@domstol.dk; odense@domstol.dk; 
naestved@domstol.dk; nykobing@domstol.dk; lyngby@domstol.dk; kolding@domstol.dk; horsens@domstol.dk; 
holstebro@domstol.dk; holbaek@domstol.dk; hjorring@domstol.dk; hillerod@domstol.dk; 
herning@domstol.dk; helsingor@domstol.dk; glostrup@domstol.dk; esbjerg@domstol.dk; aarhus@domstol.dk; 
aalborg@domstol.dk; formand@retspolitik.dk; info@ran.dk; sek@fanke.dk; 
sekretariat@patentagentforeningen.dk; lmh@pakkerejseankenaevnet.dk; mail@mediationcenter.dk; 
Københavns Kommune - Folkeregisteret; kobenhavn@domstol.dk; info@ejendomsmaeglernaevnet.dk; 
kl@kl.dk; itb@itb.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; hvr@hvr.dk; info@markedsforing.dk; 
mail@humanact.dk; kake@domstol.dk; hk@hk.dk; info@ejendomsforeningen.dk; fsr@fsr.dk; 
raadhuset@frederiksberg.dk; fp@forsikringogpension.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@fdih.dk; 
info@advokatinkasso.dk; djoef@djoef.dk; fbr@fbr.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; 
mail@finansraadet.dk; post@finansogleasing.dk; fdb@fdb.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; pibr@domstol.dk; 
hoeringer@dommerfm.dk; office@voldgiftsinstituttet.dk; dommerforeningen@gmail.com; dbi@bilimp.dk; 
dt@datatilsynet.dk; post@dasp.dk; regioner@regioner.dk; mail@danskefamilieadvokater.dk; 
kontakt@bedemand.dk; mail@danskeadvokater.dk; dts@dts.dk; jsf@n-cf.dk; dit@dit.dk; adm@nodeco.dk; 
di@di.dk; redaktion@voldgiftsforeningen.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; de@de.dk; 
info@danskbyggeri.dk; da@da.dk; info@shipowners.dk; info@autobranchendanmark.dk; 
mail@danishseafood.org; ddf@danskedagblade.dk; cbs@cbs.dk; $Civilstyrelsen (957cst); 
center@konfliktloesning.dk; info@byggerietsankenaevn.dk; bfe@bfe.dk; bl@bl.dk; ddb@bogpost.dk; 
autig@autig.dk; ae@ae.dk; kontakt@hrt-ankenaevn.dk; Ankenævnet for Forsikring; ankesag@dku.dk; 
samfund@advokatsamfundet.dk; foreningen@adoption.dk; 3f@3f.dk
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Emne: Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet 
af det danske retsforbehold - sagsnummer 2014-19203-0499
 
Til høringsparterne på vedlagte høringsliste
 
Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er 
omfattet af det danske retsforbehold
 
Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 10. december 
2014 den politiske aftale ”Danmark i Europol”. Det følger af aftalen, at aftalepartierne ønsker at 
omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Tilvalgsordningen betyder, at Danmark selv kan vælge, 
hvilke retsakter på området for retlige og indre anliggender Danmark ønsker at deltage i. 
 
Det fremgår af aftalen, at der skal gennemføres en analyse af EU-lovgivningen på området for retlige 
og indre anliggender med fokus på de retsakter, som Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er en 
del af i dag.  Dette arbejde varetages af en analysegruppe, hvor Justitsministeriet har formandskabet. 
Analysegruppens kommissorium er vedhæftet. Til analysegruppen er tilknyttet en politisk følgegruppe 
bestående af EU- og retspolitiske ordførere fra de partier, der står bag den politiske aftale.
 
Analysegruppen og den politiske følgegruppe skal den 1. februar 2015 præsentere en samlet status for 
forligskredsen. På den baggrund træffer forligspartierne i enighed beslutning om, hvilke af de 
eksisterende retsforbeholdsramte retsakter, de ønsker at tilvælge.
 
Det fremgår af kommissoriet, at analysegruppen har mulighed for at indhente oplysninger og 
vurderinger fra eksterne parter. På denne baggrund skal Justitsministeriet anmode om eventuelle 
bemærkninger til nedenstående vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige 
samarbejde, der er omfattet af det danske retsforbehold. 
 
Det bemærkes, at med undtagelse af arveretsforordningen vil retsakterne på det familieretlige område 
blive sendt i høring af Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold. 
 
Justitsministeriet skal anmode om bemærkninger til de enkelte retsakter senest mandag den 12. 
januar 2014. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til kra@jm.dk med kopi til jm@jm.dk. 
 
Vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige samarbejde, der er omfattet af det 
danske retsforbehold:
 

        Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (konkursforordningen) (link). Det 
bemærkes særligt om konkursforordningen, at den reviderede forordning (link) forventes vedtaget 
primo 2015. 

        Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter 
om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelsesforordningen) (link)

http://stm.dk/_p_14101.html
mailto:kra@jm.dk
mailto:jm@jm.dk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418817036444&uri=CELEX:32000R1346
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015414%202014%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418817288954&uri=CELEX:32001R1206


        Rådets direktiv nr. 2002/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i 
grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse 
tvister af denne art (retshjælpsdirektivet) (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et 
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af 
en europæisk betalingspåkravsprocedure (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en 
europæisk småkravsprocedure (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for 
forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling 
på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet) (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktretlige forpligtelser (Rom I-forordningen) (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2013/EU af 15. maj 2014 om oprettelse af et 
program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 655/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af en 
procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette 
grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (link)

        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af 
officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis 
(arveretsforordningen) (link)

 
Ovennævnte retsakter kan findes via linket indsat ved de enkelte retsakter. Samlenotater og andet 
materiale, der er tilgået Folketinget under forhandlingen af de ovennævnte retsakter, kan findes via EU-
Oplysningens funktion ”Følg en EU-sag”: http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/. 
 
Materiale vedrørende de enkelte retsakter kan findes ved hjælp af f.eks. KOM-nummeret eller 
procedurenummeret. Begge disse numre fremgår under fanen ”Procedure” under de enkelte retsakter i 
EUR-Lex, jf. links ovenfor. 
 
Eksempelvis kan småkravsprocedureforordningen findes ved at indtaste procedurenummeret 
2005/0020/COD eller KOM-nummeret COM (2005) 87 i  EU-Oplysningens søgefunktion. 
Samlenotater mv. findes ved at klikke på ”gå til oversigten” under ”Relaterede dokumenter” i højre 
side.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418819451484&uri=CELEX:32003L0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818274283&uri=CELEX:32004R0805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818455893&uri=CELEX:32006R1896
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818597472&uri=CELEX:32007R0861
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818729562&uri=CELEX:32007R0864
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818848393&uri=CELEX:32008L0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418818961762&uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418819086215&uri=CELEX:32013R1382
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418819272438&uri=CELEX:32014R0655
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1418821430425&uri=CELEX:32012R0650
http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/


Med venlig hilsen  

Fælles service
Slotsholmsgade 10
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
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