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NÕUKOGU OTSUS,
30. november 2009,
millega muudetakse otsust 2006/325/EÜ, et näha ette Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi
vahelise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades
käsitleva lepingu artikli 5 lõike 2 rakendamise kord
(2009/942/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Seepärast on vaja kehtestada kord lepingu artikli 5 lõike
2 rakendamiseks. Selle korraga tuleks tagada, et ühenduse
nõusolekut väljendavad otsused tehakse kiiresti.

(5)

Kui Taani teatab komisjonile oma kavatsusest ühineda
rahvusvahelise lepinguga, peaks komisjon hindama sellise
lepingu kooskõla määrusega (EÜ) nr 44/2001, sealhulgas
nimetatud määrust mõjutavate ühenduse õigusaktidega,
ning esitama mis tahes vajalikud korraldused. Kuna
eesmärgiks on saavutada määruse (EÜ) nr 44/2001
ühetaoline kohaldamine kõigis liikmesriikides ja Taanis,
peaks komisjon tagama selle, et Taani ei ühine ühegi
rahvusvahelise lepinguga, kui see võiks mõjutada tingi
musi, mille kohaselt ühendus ise kõnealuse lepinguga
ühineks või, vastavalt olukorrale, volitaks liikmesriike
sellega ühenduse huvides ühinema. Juhul kui ühendus
on juba kõnealuse lepingu osaline või kui ühendus on
volitanud liikmesriike kõnealuse lepinguga ühenduse
huvides ühinema, peaks komisjon sooritama kitsapiirili
sema hindamise eesmärgiga kontrollida, kas Taani soovib
rahvusvahelise lepinguga ühineda samadel tingimustel kui
ühendus või, vastavalt olukorrale, ühenduse poolt voli
tatud liikmesriigid.

(6)

Otsust 2006/325/EÜ tuleks sellise korra ettenägemiseks
vastavalt muuta.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamis
lepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta
käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt osalevad Ühendku
ningriik ja Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmises ja
kohaldamises.

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamis
lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli
artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse
vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega
tema suhtes kohaldatav,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 61 punkti c koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese
lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr
44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta
tsiviil- ja kaubandusasjades) (2) sätete kohaldamist laien
dati Taanile Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahe
lise kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täit
mist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva lepinguga (3)
(edaspidi „leping”), mis on sõlmitud nõukogu otsusega
2006/325/EÜ (4).

Lepingu artikli 5 lõikes 2 on sätestatud, et Taani hoidub
selliste rahvusvaheliste lepingutega ühinemisest, mis
võivad mõjutada või muuta määruse (EÜ) nr 44/2001
reguleerimisala, välja arvatud juhul, kui see toimub ühen
duse nõusolekul ning kõnealuse lepingu ja asjaomase
rahvusvahelise lepingu omavahelise suhestamise kohta
on võetud tarvitusele piisavad abinõud.

Lepingu ja otsusega 2006/325/EÜ ei ole sätestatud,
kuidas ühendus peaks väljendama oma nõusolekut
Taani poolt asjaomase rahvusvahelise lepingu sõlmi
miseks.

(1) Arvamus on esitatud 24. novembril 2009 (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(2) EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
(3) ELT L 299, 16.11.2005, lk 62.
(4) ELT L 120, 5.5.2006, lk 22.
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ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel
Otsusele 2006/325/EÜ lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 1a
1.
Lepingu artikli 5 lõike 2 kohaldamiseks hindab
komisjon enne ühenduse nõusolekut väljendava otsuse tege
mist, ega Taani kavandatav rahvusvaheline leping ei muudaks
lepingut ebatõhusaks või takistaks selle eeskirjade kohase
süsteemi nõuetekohast toimimist.
2.
Komisjon teeb põhjendatud otsuse 90 päeva jooksul
alates sellest, kui Taani on teda teavitanud oma kavatsusest
ühineda asjaomase rahvusvahelise lepinguga.
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Kui kõnealune rahvusvaheline leping vastab artiklis 1 nime
tatud tingimustele, väljendatakse komisjoni otsuses ühenduse
nõusolekut lepingu artikli 5 lõike 2 tähenduses.
Artikkel 1b
Komisjon teavitab liikmesriike rahvusvahelistest lepingutest,
mida on Taanil lubatud vastavalt artiklile 1a sõlmida.”

Brüssel, 30. november 2009

Nõukogu nimel
eesistuja
B. ASK

