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RÅDETS AFGØRELSE
af 30. november 2009
om ændring af afgørelse 2006/325/EF med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse
af artikel 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes
kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige
område
(2009/942/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Det er derfor nødvendigt at indføre en procedure til
gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i aftalen. Proceduren
bør sikre, at der hurtigt kan træffes afgørelser om at give
Fællesskabets samtykke.

(5)

Kommissionen bør, når Danmark har meddelt den, at
landet agter at indgå en international aftale, vurdere over
ensstemmelsen mellem den pågældende aftale og forord
ning (EF) nr. 44/2001, herunder fællesskabslovgivning,
der berører nævnte forordning, og fastsætte eventuelle
nødvendige ordninger. Da målet er at nå frem til en
ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 44/2001 i
alle medlemsstater og i Danmark, bør Kommissionen
sikre, at Danmark ikke indgår en specifik international
aftale, hvis dette kunne berøre de betingelser, på hvilke
Fællesskabet selv ville tiltræde den pågældende aftale,
eller eventuelt ville bemyndige medlemsstaterne til at
tiltræde den i Fællesskabets interesse. Hvis Fællesskabet
allerede er part i den pågældende aftale, eller hvis Fælles
skabet har bemyndiget medlemsstaterne til at blive parter
i den i Fællesskabets interesse, bør Kommissionen fore
tage en mere begrænset vurdering for at kontrollere, at
Danmark påtænker at tiltræde den internationale aftale
på samme vilkår som Fællesskabet eller eventuelt
medlemsstaterne med Fællesskabets bemyndigelse.

(6)

Afgørelse 2006/325/EF bør ændres i overensstemmelse
hermed med henblik på at fastsætte en sådan procedure.

(7)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede
Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag
til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det
Forenede Kongerige og Irland i vedtagelsen og anven
delsen af denne afgørelse.

(8)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedta
gelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og
ikke finder anvendelse i Danmark —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), sammenholdt med
artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3,
første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af
22. december 2000 om retternes kompetence og om
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det
civil- og handelsretlige område (2) blev udvidet til også
at omfatte Danmark i henhold til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyr
delse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige
område (3) (i det følgende benævnt »aftalen«), der blev
indgået ved Rådets afgørelse 2006/325/EF (4).

I artikel 5, stk. 2, i aftalen bestemmes det, at Danmark
afholder sig fra at indgå internationale aftaler, som kan
berøre eller ændre anvendelsesområdet for forordning
(EF) nr. 44/2001, medmindre det sker efter aftale med
Fællesskabet, og der er fundet tilfredsstillende ordninger
med hensyn til forholdet mellem aftalen og den pågæl
dende internationale aftale.

Hverken i aftalen eller i afgørelse 2006/325/EF er det
fastsat, hvordan Fællesskabet skal give sit samtykke til
Danmarks indgåelse af den pågældende internationale
aftale.
Udtalelse af 24.11.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Følgende artikler indsættes i afgørelse 2006/325/EF:

»Artikel 1a
1.
Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 2, i aftalen
vurderer Kommissionen, inden den træffer afgørelse om at
give Fællesskabets samtykke, om den internationale aftale,
Danmark påtænker at indgå, ikke vil gøre aftalen ineffektiv
og ikke vil underminere den korrekte anvendelse af den
ordning, der er indført ved aftalens bestemmelser.
2.
Kommissionen træffer en begrundet afgørelse inden 90
dage, efter at Danmark har meddelt, at landet agter at indgå
den pågældende internationale aftale.
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Hvis den pågældende internationale aftale opfylder betingel
serne i stk. 1, giver Kommissionen i sin afgørelse Fællesska
bets samtykke i henhold til artikel 5, stk. 2, i aftalen.
Artikel 1b
Kommissionen orienterer medlemsstaterne om de internatio
nale aftaler, som Danmark har fået bemyndigelse til at indgå i
overensstemmelse med artikel 1a.«

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne
B. ASK
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