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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

RADA

ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 5. října 2006
o přistoupení Společenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém
(2006/719/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

(5)

Společenství podalo společným dopisem Evropské komise
a předsednictví ze dne 19. prosince 2002 adresovaným
HCCH žádost o členství v HCCH a požádalo o zahájení
jednání.

(6)

V dubnu 2004 vyjádřila Zvláštní komise HCCH pro obecné
záležitosti a politiku jednomyslný názor, že by se
Společenství mělo v zásadě stát členem HCCH, a stanovila
některá kritéria a postupy týkající se podmínek jeho
členství.

(7)

V červnu 2005 přijala Diplomatická konference HCCH na
základě konsensu změny Statutu HCCH (dále jen „statut“),
které umožní přistoupení organizace regionální hospodářské integrace, a členské státy HCCH byly následně
vyzvány, aby pokud možno ve lhůtě devíti měsíců
odevzdaly své hlasy ohledně těchto změn.

(8)

Je nutné, aby bylo Společenství přiznáno postavení
odpovídající jeho úloze významného mezinárodního
činitele v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech
a aby mohlo vykonávat svou vnější pravomoc tím, že se
bude jako právoplatný člen v HCCH účastnit sjednávání
úmluv v oblastech její pravomoci.

Změny statutu vstoupí v platnost tři měsíce poté, co
generální tajemník HCCH poskytne členským státům
informaci, že bylo dosaženo dvoutřetinové většiny požadované ke změně statutu. Krátce po vstupu změn v platnost
rozhodne výjimečné zasedání Rady ve složení pro obecné
záležitosti a politiku formálně o přistoupení Společenství
k HCCH.

(9)

Výsledek jednání o změně statutu je s ohledem na zájmy
Společenství uspokojivý.

Rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2002 pověřila Rada
Komisi, aby sjednala podmínky přistoupení Společenství
k HCCH.

(10) Z

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 61 písm. c) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním
pododstavcem a odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem Haagské konference o mezinárodním právu soukromém (HCCH) je pracovat na postupném sjednocování
pravidel mezinárodního práva soukromého. Do této doby
přijala HCCH významné množství úmluv v různých
oblastech mezinárodního práva soukromého.

(2)

Od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost má
Společenství pravomoc přijímat opatření v oblasti soudní
spolupráce v občanských věcech s přeshraničním prvkem,
pokud jsou tato opatření nutná k řádnému fungování
vnitřního trhu. Společenství tuto pravomoc využilo a přijalo
řadu nástrojů, z nichž se mnohé zcela nebo částečně kryjí
s oblastmi činnosti HCCH.

(3)

(4)

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

článku 2A pozměněného statutu vyplývá právo
Společenství, jakožto organizace regionální hospodářské
integrace, stát se členem HCCH.

L 297/2

Úřední věstník Evropské unie

CS

(11) Společenství by mělo k HCCH přistoupit.
(12) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného

království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii
a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené
království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto
rozhodnutí.
(13) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska,

připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na
přijímání tohoto rozhodnutí a není pro ně závazné ani
použitelné,
ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek
1. Společenství přistoupí k Haagské konferenci o mezinárodním
právu soukromém (HCCH) prostřednictvím prohlášení o přijetí
Statutu HCCH (dále jen „statut“), jak vyplývá z přílohy I tohoto
rozhodnutí, jakmile HCCH přijme formální rozhodnutí o přijetí
Společenství za svého člena.

26.10.2006

2. Společenství rovněž uloží prohlášení o pravomoci obsažené
v příloze II tohoto rozhodnutí, které bude upřesňovat, v jakých
záležitostech na něj jeho členské státy převedly pravomoci,
a prohlášení o některých záležitostech týkajících se HCCH
obsažené v příloze III tohoto rozhodnutí.
3. Předseda Rady je oprávněn k provedení postupů nutných
k tomu, aby odstavce 1 a 2 nabyly účinku.
4. Znění statutu je připojeno k tomuto rozhodnutí v příloze IV.
5. Pro účely tohoto rozhodnutí se pojmem „členský stát“
rozumí členské státy s výjimkou Dánska.
V Lucemburku dne 5. října 2006.
Za Radu
předseda
K. RAJAMÄKI
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PŘÍLOHA I
Dokument o přistoupení k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém

Pan J.H.A. VAN LOON
Generální tajemník
Haagská konference o mezinárodním právu soukromém
Scheveningseweg 6
NL-2517 HAAG
Vážený pane,
je mi ctí Vám sdělit, že se Evropské společenství rozhodlo přistoupit k Haagské konferenci o mezinárodním právu
soukromém. Žádám Vás proto o přijetí tohoto dokumentu, jímž Evropské společenství přijímá Statut Haagské konference
o mezinárodním právu soukromém v souladu s článkem 2A tohoto statutu. Připojuji prohlášení Evropského společenství,
jímž se upřesňuje, v jakých záležitostech na něj jeho členské státy převedly pravomoci, a prohlášení o některých
záležitostech týkajících se Haagské konference o mezinárodním právu soukromém.
Evropské společenství formálně a bezvýhradně přijímá povinnost vyplývající z jeho členství v Haagské konferenci
o mezinárodním právu soukromém, jak stanoví statut, a formálně se zavazuje, že ode dne přistoupení bude tyto povinnosti
plnit.
S úctou,
předseda Rady Evropské unie
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PŘÍLOHA II

Prohlášení o pravomoci Evropského společenství upřesňující, v jakých záležitostech na něj jeho členské státy
převedly pravomoci

1.

Prohlášení se vydává podle čl. 2A odst. 3 Statutu Haagské konference o mezinárodním právu soukromém a upřesňuje,
v jakých záležitostech členské státy převedly pravomoci na Evropské společenství.

2.

Evropské společenství má vnitřní pravomoc přijímat obecná a konkrétní opatření týkající se mezinárodního práva
soukromého v jeho členských státech v různých oblastech. Pokud jde o záležitosti, jež jsou v pravomoci HCCH, má
Evropské společenství především podle hlavy IV Smlouvy o ES pravomoc přijímat opatření v oblasti soudní
spolupráce v občanských věcech s přeshraničním prvkem, pokud je to nutné k řádnému fungování vnitřního trhu
(čl. 61 písm. c) a článek 65 Smlouvy o ES). Tato opatření obsahují:

a)

zlepšování a zjednodušování systému přeshraničního doručování soudních a mimosoudních písemností;
spolupráci při opatřování důkazů; uznání a výkon soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech;

b)

podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů;

c)

odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávního řízení, popřípadě podporou slučitelnosti úpravy
občanskoprávního řízení v členských státech.

3.

V oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci, vyvíjí Evropské společenství v souladu se zásadou subsidiarity
činnost pouze tehdy a do té míry, pokud sledovaných cílů nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států,
a proto jich může být z důvodu jejich rozsahu či účinků lépe dosaženo na úrovni Evropského společenství. Činnost
Evropského společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné k dosažení daných cílů.

4.

Evropské společenství má navíc pravomoc v jiných oblastech, které mohou být upraveny úmluvami HCCH, ať již
v oblasti vnitřního trhu (článek 95 Smlouvy o ES), anebo ochrany spotřebitele (článek 153 Smlouvy o ES).

5.

Evropské společenství svou pravomoc využilo a přijalo řadu opatření podle čl. 61 písm. c) Smlouvy o ES, jako
například:

—

nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení,

—

nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností
ve věcech občanských a obchodních v členských státech,

—

nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,

—

nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování
v občanských nebo obchodních věcech,

—

směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech
stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech,

—

nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1347/2000 a

—

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský
exekuční titul pro nesporné nároky.
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Ustanovení týkající se mezinárodního práva soukromého se mohou vyskytovat i v jiných právních předpisech
Společenství, především v oblasti ochrany spotřebitele, pojištění, finančních služeb a duševního vlastnictví. Směrnice
Společenství ovlivněné Haagskou úmluvou o právu použitelném na některá práva k cenným papírům drženým
zprostředkovatelem byly tudíž přijaty na základě článku 95 Smlouvy o ES.

6.

I když Smlouva o ES výslovně neupravuje vnější pravomoc, z judikatury Soudního dvora Evropských společenství
vyplývá, že výše uvedená ustanovení Smlouvy o ES představují právní základ nejen pro vnitřní akce Společenství, ale
rovněž pro uzavírání mezinárodních dohod Společenstvím. Společenství může uzavřít mezinárodní dohody, pokud
již dříve uplatnilo svou vnitřní pravomoc za účelem přijetí opatření k provádění společných politik, jak je uvedeno
výše, nebo pokud je mezinárodní dohoda nutná k dosažení cílů Evropského společenství (1). Vnější pravomoc
Společenství je výlučná v té míře, v jaké mezinárodní dohoda ovlivňuje vnitřní pravidla Společenství nebo mění
rozsah jejich působnosti (2). V těchto případech je na Společenství, nikoli na členských státech, aby vstupovalo do
vnějších závazků s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Mezinárodní dohoda může zcela nebo pouze
jen do určité míry spadat do výlučné pravomoci Společenství.

7.

Nástroje Společenství jsou běžně závazné pro všechny členské státy. Pokud jde o hlavu IV Smlouvy o ES, která
obsahuje právní základ pro soudní spolupráci v občanských věcech, zvláštní režim se vztahuje na Dánsko, Irsko
a Spojené království. Opatření přijatá podle hlavy IV Smlouvy o ES nejsou pro Dánsko závazná ani použitelná. Irsko
a Spojené království se právního nástroje přijatého na základě hlavy IV Smlouvy o ES účastní, pokud to oznámí Radě.
Irsko a Spojené království se rozhodly, že přijmou všechna opatření výše uvedená v bodu 5.

8.

Rozsah pravomoci, kterou členské státy přenesly na Evropské společenství podle Smlouvy o ES, ze své podstaty závisí
na postupném vývoji. Evropské společenství a jeho členské státy zajistí, aby jakákoli změna v pravomoci Společenství
byla neprodleně oznámena generálnímu sekretariátu HCCH, jak stanoví čl. 2A odst. 4 statutu.

(1)

Stanovisko Soudního dvora 1/76, Sb. rozh. 1977 s. 741; stanovisko 2/91, Sb. rozh. s. I-1061; věc 22/70 („AETR“); Komise v. Rada, Sb.
rozh. 1971 s. 263; Věc C-467/98 („open skies“), Komise v. Dánsko, Sb. rozh. 2002 s. I-9519.
Věc 22/70 („AETR“), Komise v. Rada, Věc C-467/98 („open skies“), Komise v. Dánsko.

(2)

L 297/5

L 297/6

CS

Úřední věstník Evropské unie
PŘÍLOHA III

Prohlášení Evropského společenství o některých záležitostech týkajících se Haagské konference o mezinárodním
právu soukromém

Evropské společenství se zavazuje prověřit, zda je v jeho zájmu, aby přistoupilo ke stávajícím Haagským úmluvám
s ohledem na existující pravomoc Společenství. Pokud to bude v jeho zájmu, Evropské společenství ve spolupráci s HCCH
vyvine veškeré úsilí k překonání těžkostí vyplývajících z neexistence doložky, jež by upravovala přistoupení organizace
regionální hospodářské integrace k uvedeným úmluvám.
Evropské společenství se dále zavazuje, že umožní účast zástupců stálého úřadu HCCH na jednáních odborníků
organizovaných Komisí Evropských společenství, pokud se budou probírat otázky spadající do zájmu HCCH.
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PŘÍLOHA IV
STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

The Governments of the countries hereinafter specified:
the Federal Republic of Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, the
Netherlands, Portugal, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden and Switzerland;
In view of the permanent character of the Hague Conference on Private International Law;
Desiring to stress that character;
Having, to that end, deemed it desirable to provide the Conference with a Statute;
Have agreed upon the following provisions:
Article 1
The purpose of the Hague Conference is to work for the progressive unification of the rules of private international law.
Article 2
Members of the Hague Conference on Private International Law are the States which have already participated in one or
more Sessions of the Conference and which accept the present Statute.
Any other State, the participation of which is from a juridical point of view of importance for the work of the Conference,
may become a Member. The admission of new Member States shall be decided upon by the Governments of the
participating States, upon the proposal of one or more of them, by a majority of the votes cast, within a period of six
months from the date on which that proposal is submitted to the Governments.
The admission shall become effective upon the acceptance of the present Statute by the State concerned.
Article 2A
1. The Member States may, at a meeting concerning General Affairs and Policy where the majority of Member States is
present, by a majority of the votes cast, decide to admit also as a Member any Regional Economic Integration Organisation
which has submitted an application for membership to the Secretary General. References to Members under this Statute
shall include such Member Organisations, except as otherwise expressly provided. The admission shall become effective
upon the acceptance of the Statute by the Regional Economic Integration Organisation concerned.
2. To be eligible to apply for membership of the Conference, a Regional Economic Integration Organisation must be one
constituted solely by sovereign States to which its Member States have transferred competence over a range of matters
within the purview of the Conference, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of
those matters.
3. Each Regional Economic Integration Organisation applying for membership shall, at the time of such application,
submit a declaration of competence specifying the matters in respect of which competence has been transferred to it by its
Member States.
4. Each Member Organisation and its Member States shall ensure that any change regarding the competence of the
Member Organisation or in its membership shall be notified to the Secretary General, who shall circulate such information
to the other Members of the Conference.
5. Member States of the Member Organisation shall be presumed to retain competence over all matters in respect of which
transfers of competence have not been specifically declared or notified.
6. Any Member of the Conference may request the Member Organisation and its Member States to provide information as
to whether the Member Organisation has competence in respect of any specific question which is before the Conference. The
Member Organisation and its Member States shall ensure that this information is provided on such request.
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7. The Member Organisation shall exercise membership rights on an alternative basis with its Member States that are
Members of the Conference, in the areas of their respective competences.
8. The Member Organisation may exercise on matters within its competence, in any meetings of the Conference in which
it is entitled to participate, a number of votes equal to the number of its Member States which have transferred competence
to the Member Organisation in respect of the matter in question, and which are entitled to vote in and have registered for
such meetings. Whenever the Member Organisation exercises its right to vote its Member States shall not exercise theirs, and
conversely.
9. ‘Regional Economic Integration Organisation’ means an international organisation that is constituted solely by
sovereign States, and to which its Member States have transferred competence over a range of matters, including the
authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters.
Article 3
1. The Council on General Affairs and Policy (hereafter the Council), composed of all Members, has charge of the
operation of the Conference. Meetings of the Council shall, in principle, be held annually.
2.

The Council ensures such operation through a Permanent Bureau the activities of which it directs.

3. The Council shall examine all proposals intended to be placed on the agenda of the Conference. It shall be free to
determine the action to be taken on such proposals.
4. The Netherlands Standing Government Committee, instituted by Royal Decree of February 20 1897 with a view to
promoting the codification of private international law, shall, after consultation with the Members of the Conference,
determine the date of the Diplomatic Sessions.
5. The Standing Government Committee shall address itself to the Government of the Netherlands for the convocation of
the Members. The Chair of the Standing Government Committee presides over the Sessions of the Conference.
6.

The Ordinary Sessions of the Conference shall, in principle, be held every four years.

7. If necessary, the Council may, after consultation with the Standing Government Committee, request the Government of
the Netherlands to convene the Conference in Extraordinary Session.
8.

The Council may consult the Standing Government Committee on any other matter relevant to the Conference.
Article 4

1. The Permanent Bureau shall have its seat at The Hague. It shall be composed of a Secretary General and four Secretaries
who shall be appointed by the Government of the Netherlands upon presentation by the Standing Government Committee.
2. The Secretary General and the Secretaries must possess appropriate legal knowledge and practical experience. In their
appointment account shall also be taken of diversity of geographic representation and of legal expertise.
3.

The number of Secretaries may be increased after consultation with the Council and in accordance with Article 9.
Article 5

Under the direction of the Council, the Permanent Bureau shall be charged with:
(a)

the preparation and organisation of the Sessions of the Hague Conference and the meetings of the Council and of any
Special Commissions;

(b)

the work of the Secretariat of the Sessions and meetings envisaged above;

(c)

all the tasks which are included in the activity of a secretariat.
Article 6

1. With a view to facilitating communication between the Members of the Conference and the Permanent Bureau, the
Government of each of the Member States shall designate a national organ and each Member Organisation a contact organ.
2. The Permanent Bureau may correspond with all the organs so designated and with the competent international
organisations.
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Article 7

1. The Sessions and, in the interval between Sessions, the Council, may set up Special Commissions to prepare draft
Conventions or to study all questions of private international law which come within the purpose of the Conference.
2.

The Sessions, Council and Special Commissions shall, to the furthest extent possible, operate on the basis of consensus.
Article 8

1.

The budgeted costs of the Conference shall be apportioned among the Member States of the Conference.

2. A Member Organisation shall not be required to contribute in addition to its Member States to the annual budget of the
Conference, but shall pay a sum to be determined by the Conference, in consultation with the Member Organisation, to
cover additional administrative expenses arising out of its membership.
3. In any case, travelling and living expenses of the delegates to the Council and the Special Commissions shall be payable
by the Members represented.
Article 9
1. The budget of the Conference shall be submitted each year to the Council of Diplomatic Representatives at The Hague
for approval.
2. These Representatives shall also apportion among the Member States the expenses which are charged in that budget to
the latter.
3. The Diplomatic Representatives shall meet for such purposes under the chairmanship of the Minister of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands.
Article 10
1. The expenses resulting from the Ordinary and Extraordinary Sessions of the Conference shall be borne by the
Government of the Netherlands.
2.

In any case, the travelling and living expenses of the delegates shall be payable by the respective Members.
Article 11 (French text only)

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements.
Article 12
1. Amendments to the present Statute must be adopted by consensus of the Member States present at a meeting
concerning General Affairs and Policy.
2. Such amendments shall enter into force, for all Members, three months after they are approved by two thirds of the
Member States in accordance with their respective internal procedures, but not earlier than nine months from the date of
their adoption.
3.

The meeting referred to in paragraph 1 may change by consensus the periods of time referred to in paragraph 2.
Article 13

To provide for their execution, the provisions of the present Statute will be complemented by Regulations. The Regulations
shall be established by the Permanent Bureau and submitted to a Diplomatic Session, the Council of Diplomatic
Representatives or the Council on General Affairs and Policy for approval.
Article 14
1. The present Statute shall be submitted for acceptance to the Governments of States which participated in one or more
Sessions of the Conference. It shall enter into force as soon as it is accepted by the majority of the States represented at the
Seventh Session.
2. The statement of acceptance shall be deposited with the Netherlands Government, which shall make it known to the
Governments referred to in the first paragraph of this Article.
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3. The Netherlands Government shall, in the case of the admission of a new Member, inform all Members of the statement
of acceptance of that new Member.
Article 15
1. Each Member may denounce the present Statute after a period of five years from the date of its entry into force under
the terms of Article 14(1).
2. Notice of the denunciation shall be given to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least
six months before the expiration of the budgetary year of the Conference, and shall become effective at the expiration of the
said year, but only with respect to the Member which has given notice thereof.
The English and French texts of this Statute, as amended on…….. 200..., are equally authentic.
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STATUT DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Les gouvernements des pays ci-après énumérés:
la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la
Suisse;
considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé;
désirant accentuer ce caractère;
ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un statut;
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.
Article 2
Sont membres de la Conférence de La Haye de droit international privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs
sessions de la Conférence et qui acceptent le présent statut.
Peuvent devenir membres tous autres États dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de
la conférence. L'admission de nouveaux États membres est décidée par les gouvernements des États participants, sur
proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les
gouvernements ont été saisis de cette proposition.
L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent statut par l'État intéressé.
Article 2A
1. Les États membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion relative aux affaires générales et à la politique
rassemblant la majorité d'entre eux, à la majorité des voix émises, décider d'admettre également comme membre toute
organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au secrétaire général. Toute
référence faite dans le présent statut aux membres comprend ces organisations membres, sauf dispositions contraires.
L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du statut par l'organisation régionale d'intégration économique
concernée.
2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de membre, une organisation régionale d'intégration
économique doit être composée uniquement d'États souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses États
membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions
sur ces questions engageant ses États membres.
3. Chaque organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même
temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont
transféré compétence.
4. Une organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence ou à la
composition d'une organisation membre est notifiée au secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres
membres de la Conférence.
5. Les États membres d'une organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour
laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.
6. Tout membre de la Conférence peut demander à l'organisation membre et ses États membres de fournir des
informations quant à la compétence de l'organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est
saisie. L'organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que ces informations sont fournies en réponse à une
telle demande.
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7. L'organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont
membres de la conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.
8. L'organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la
Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont
transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour
celle-ci. Lorsque l'organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement.
9. «Organisation régionale d'intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement
d'États souverains et qui possède des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions, y
compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses États membres sur ces questions.
Article 3
1. Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le conseil),
composé de tous les membres. Les réunions du conseil se tiennent en principe tous les ans.
2.

Le conseil assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un bureau permanent dont il dirige les activités.

3. Le conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la conférence. Il est libre d'apprécier
la suite à donner à ces propositions.
4. La commission d'État néerlandaise, instituée par décret royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification
du droit international privé, fixe, après consultation des membres de la conférence, la date des sessions diplomatiques.
5. La commission d'État s'adresse au gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des membres. Le président de la
commission d'État préside les sessions de la Conférence.
6.

Les sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

7. En cas de besoin, le conseil peut, après consultation de la commission d'État, prier le gouvernement des Pays-Bas de
réunir la Conférence en session extraordinaire.
8.

Le conseil peut consulter la commission d'État sur toute autre question intéressant la conférence.
Article 4

1. Le bureau permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un secrétaire général et de quatre secrétaires qui sont
nommés par le gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la commission d'État.
2. Le secrétaire général et les secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique
appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l'expertise juridique seront également prises en compte
dans leur nomination.
3.

Le nombre des secrétaires peut être augmenté après consultation du conseil et conformément à l'article 9.
Article 5

Sous la direction du conseil, le bureau permanent est chargé:
a)

de la préparation et de l'organisation des sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du conseil et des
commissions spéciales;

b)

des travaux du secrétariat des sessions et des réunions ci-dessus prévues;

c)

de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.
Article 6

1. En vue de faciliter les communications entre les membres de la Conférence et le bureau permanent, le gouvernement de
chacun des États membres doit désigner un organe national, et chaque organisation membre un organe de liaison.
2. Le bureau permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales
compétentes.
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Article 7

1. Les sessions, et dans l'intervalle des sessions, le conseil, peuvent instituer des commissions spéciales, en vue d'élaborer
des projets de convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la conférence.
2. Les sessions, le conseil et les commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du
consensus.
Article 8
1.

Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les États membres de la conférence.

2. Une organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget annuel de la conférence, en plus de ses États
membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l'organisation membre, afin de couvrir
les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de membre.
3. Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués au conseil et aux commissions spéciales sont
à la charge des membres représentés.
Article 9
1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l'approbation du conseil des représentants diplomatiques des
États membres à La Haye.
2. Ces représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses mises par ce budget à la charge
de ces derniers.
3. Les représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la présidence du ministre des affaires étrangères du
Royaume des Pays-Bas.
Article 10
1. Les dépenses, résultant des sessions ordinaires et extraordinaires de la conférence, sont prises en charge par le
gouvernement des Pays-Bas.
2.

En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués sont à la charge des membres respectifs.
Article 11

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent statut ou au règlement.
Article 12
1. Les modifications au présent statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents lors d'une réunion
sur les affaires générales et la politique.
2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les membres, trois mois après leur approbation, conformément
à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des États membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la
date de leur adoption.
3.

La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2.
Article 13

Les dispositions du présent statut seront complétées par des règlements, en vue d'en assurer l'exécution. Ces règlements
seront établis par le bureau permanent et soumis à l'approbation d'une session diplomatique, du conseil des représentants
diplomatiques ou du conseil sur les affaires générales et la politique.
Article 14
1. Le présent statut sera soumis à l'acceptation des gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs sessions de
la conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des États représentés à la septième session.
2. La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux
gouvernements visés au premier alinéa de cet article.
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3. Le gouvernement néerlandais notifie, en cas d'admission d'un nouveau membre, la déclaration d'acceptation de ce
nouveau membre à tous les membres.
Article 15
1. Chaque membre pourra dénoncer le présent statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en
vigueur aux termes de l'article 14, premier alinéa.
2. La dénonciation devra être notifiée au ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois
avant l'expiration de l'année budgétaire de la conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais
uniquement à l'égard du membre qui l'aura notifiée.
Les textes français et anglais du statut, tel que modifié le ………… 200., font également foi.
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