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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,
päätöksen 2006/326/EY muuttamisesta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen
oikeudenkäyntija
muiden
asiakirjojen
tiedoksiantoa
jäsenvaltioissa
siviilitai
kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa
koskevan menettelyn vahvistamiseksi
(2009/943/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa menettely sopimuk
sen 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi. Menet
telyllä olisi varmistettava, että Euroopan yhteisön päätös
suostumuksesta voidaan tehdä nopeasti.

(5)

Tanskan ilmoitettua aikomuksestaan liittyä kansainväli
seen sopimukseen komission olisi arvioitava kyseisen so
pimuksen ristiriidattomuus asetuksen (EY) N:o
1393/2007 ja siihen vaikuttavan yhteisön lainsäädännön
kanssa ja vahvistettava mahdollisesti tarvittavat järjestelyt.
Koska tavoitteena on asetuksen (EY) N:o 1393/2007
säännösten yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsen
valtioissa ja Tanskassa, komission olisi varmistettava, että
Tanska ei tee erityistä kansainvälistä sopimusta, jos sen
tekeminen voisi vaikuttaa ehtoihin, joilla yhteisö itse liit
tyisi kyseiseen sopimukseen tai joilla tapauksen mukaan
yhteisö antaisi jäsenvaltioille luvan liittyä kyseiseen sopi
mukseen yhteisön edun vuoksi. Jos yhteisö on jo kyseisen
sopimuksen sopimuspuoli tai jos se on yhteisön edun
vuoksi antanut jäsenvaltioille luvan tulla kyseisen sopi
muksen sopimuspuoliksi, komission olisi tehtävä luon
teeltaan rajoitetumpi arviointi, jonka tarkoituksena on
tarkistaa, että Tanska aikoo liittyä kansainväliseen sopi
mukseen samoilla ehdoilla kuin yhteisö tai tapauksen
mukaan jäsenvaltiot, joille yhteisö on siihen antanut lu
van.

(6)

Päätöstä 2006/326/EY olisi muutettava tällaisesta menet
telystä säätämiseksi.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen ku
ningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan
3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen ja soveltami
seen.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan ase
masta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti
Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, se ei
sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan yhdessä 300 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3
kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta
jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
(”asiakirjojen tiedoksianto”) kumoamisesta 13 päivänä
marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 (2) säännösten
soveltaminen on ulotettu koskemaan Tanskaa neuvoston
päätöksellä 2006/326/EY (3) tehdyn, Euroopan yhteisön
ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja
muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltioissa siviilitai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuk
sen (4), jäljempänä ’sopimus’, 3 artiklan 2 kohdan nojalla.

Sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan Tanska pidät
tyy liittymästä kansainvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat
vaikuttaa asetuksen (EY) N:o 1393/2007 soveltamisalaan
tai muuttaa sitä, paitsi jos sopimukseen liittyminen tapah
tuu yhteisön suostumuksella ja jos tämän sopimuksen ja
kyseisen kansainvälisen sopimuksen suhde on järjestetty
tyydyttävällä tavalla.

Sopimuksessa tai päätöksessä 2006/326/EY ei kummas
sakaan määrätä, miten yhteisö antaa suostumuksensa sii
hen, että Tanska tekee kyseessä olevan kansainvälisen
sopimuksen.

(1) Lausunto annettu 24. marraskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79.
(3) EUVL L 120, 5.5.2006, s. 23.
(4) EUVL L 300, 17.11.2005, s. 55.
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Jos kyseinen kansainvälinen sopimus täyttää 1 kohdassa tar
koitetut edellytykset, komission päätöksellä ilmaistaan sopi
muksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön suostu
mus.

Lisätään päätökseen 2006/326/EY artiklat seuraavasti:
1 b artikla
”1 a artikla
1.
Sovellettaessa sopimuksen 5 artiklan 2 kohtaa komissio
arvioi ennen päätöksen tekemistä yhteisön suostumuksen il
maisemisesta, tekisikö Tanskan suunnittelema kansainvälinen
sopimus sopimuksen tehottomaksi ja aiheuttaisiko se haittaa
sillä perustetun järjestelmän moitteettomalle toiminnalle.
2.
Komissio tekee perustellun päätöksen 90 päivän kulu
essa siitä, kun Tanska on ilmoittanut aikeestaan liittyä kysei
seen kansainväliseen sopimukseen.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, minkä kansainvälisten so
pimusten tekemiseksi Tanskalle on annettu suostumus 1 a
artiklan mukaisesti.”

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. ASK

