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AFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og
udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

KONGERIGET DANMARK, i det følgende benævnt »Danmark«,
på den anden side —
SOM ØNSKER at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle
sager mellem Danmark og de andre af Fællesskabets medlemsstater,

SOM FINDER, at fremsendelse med dette formål skal ske direkte mellem de lokale instanser, som er udpeget af de
kontraherende parter,

SOM FINDER, at en hurtig fremsendelse forudsætter, at alle egnede midler anvendes, dog under overholdelse af visse krav
vedrørende de modtagne dokumenters læselighed og pålidelighed,

SOM FINDER, at en sikker fremsendelse kræver, at det fremsendte dokument ledsages af en fortrykt formular, som skal
udfyldes på sproget på forkyndelsesstedet eller på et andet sprog, som accepteres af den modtagende medlemsstat,

SOM FINDER, at for at denne aftale kan fungere efter hensigten, bør det kun i undtagelsestilfælde være muligt at nægte at
forkynde dokumenter,

SOM KONSTATERER, at konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender, som blev udarbejdet af Rådet for Den Europæiske Union ved
retsakt af 26. maj 1997 (1), ikke er trådt i kraft, og at kontinuiteten i forhold til de resultater, der blev opnået i forbindelse
med indgåelsen af konventionen, bør sikres,

SOM KONSTATERER, at konventionens indhold i stor udstrækning er overtaget i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000
af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle
sager (2) (i det følgende benævnt »forkyndelsesforordningen«),

SOM HENVISER til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union
og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »protokollen om Danmarks stilling«), i
medfør af hvilken forkyndelsesforordningen ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark,

SOM ØNSKER, at bestemmelserne i forkyndelsesforordningen, fremtidige ændringer heraf og gennemførelsesforanstaltningerne hertil på folkeretligt grundlag skal finde anvendelse i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark som
medlemsstat med en særlig stilling med hensyn til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

SOM UNDERSTREGER betydningen af god koordination mellem Fællesskabet og Danmark for så vidt angår forhandling
og indgåelse af internationale aftaler, der kan berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen,

SOM UNDERSTREGER, at Danmark bør bestræbe sig på at tiltræde internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået,
når Danmarks deltagelse i sådanne aftaler er relevant for at sikre en sammenhængende anvendelse af forkyndelsesforordningen og nærværende aftale,
(1) EFT C 261 af 27.8.1997, s. 1. Samme dag, som Rådet udarbejdede konventionen, noterede det sig den forklarende
rapport til konventionen, som findes i samme EFT på side 26.
(2) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 37.
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SOM PÅPEGER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til at sikre en ensartet anvendelse og
fortolkning af denne aftale, inklusive de bestemmelser i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger, der udgør en del af denne aftale,
SOM HENVISER til den kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om gyldigheden og fortolkningen af retsakter
udstedt af Fællesskabets institutioner på grundlag af traktatens afsnit IV, herunder gyldigheden og fortolkningen af denne
aftale, som er tillagt De Europæiske Fællesskabers Domstol ved artikel 68, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, og til det forhold, at nævnte bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i
Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,
SOM FINDER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til på samme betingelser at afgøre
præjudicielle spørgsmål om gyldigheden og fortolkningen af denne aftale, som rejses af en dansk ret, og at danske
retter følgelig bør anmode om præjudicielle afgørelser på samme betingelser som retter i andre medlemsstater for så vidt
angår fortolkningen af forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne hertil,
SOM HENVISER til, at Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i medfør af artikel
68, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om
at afgøre spørgsmål om fortolkning af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner på grundlag af traktatens afsnit IV,
herunder fortolkning af denne aftale, og til det forhold, at nævnte bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,
SOM FINDER, at Danmark på samme betingelser som andre medlemsstater for så vidt angår forkyndelsesforordningen og
gennemførelsesforanstaltningerne hertil bør have mulighed for at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at
afgøre spørgsmål om fortolkning af denne aftale,
SOM UNDERSTREGER, at retterne i Danmark — ved fortolkningen af denne aftale, inklusive de bestemmelser i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger, der udgør en del af denne aftale — efter dansk ret bør tage
behørigt hensyn til retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved retterne i De Europæiske Fællesskabers
medlemsstater for så vidt angår bestemmelserne i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger,
SOM FINDER, at det bør være muligt at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at afgøre spørgsmål om
overholdelse af forpligtelser i medfør af denne aftale i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab vedrørende sager for Domstolen,
SOM KONSTATERER, at denne aftale er bindende for medlemsstaterne i medfør af artikel 300, stk. 7, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; det er derfor hensigtsmæssigt, at Danmark i tilfælde af, at en medlemsstat ikke
overholder denne aftale, skal kunne indbringe sagen for Kommissionen i dennes egenskab af traktatens vogter —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Formål

3.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og
artikel 5, stk. 1, i denne aftale følger af protokollen om
Danmarks stilling.

1.
Formålet med denne aftale er at anvende bestemmelserne i
forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne
hertil i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

Artikel 2
Samarbejde om forkyndelse af dokumenter

2.
Det er de kontraherende parters mål at nå frem til en
ensartet anvendelse og fortolkning af bestemmelserne i forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne hertil i
alle medlemsstater.

1.
Bestemmelserne i forkyndelsesforordningen, der er knyttet
som bilag til denne aftale og udgør en del heraf, samt de
gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget i medfør af
forordningens artikel 17, og — for så vidt angår gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages efter denne aftales ikrafttræden
— som Danmark har gennemført efter artikel 4 i denne aftale,
og de oplysninger, som medlemsstaterne har meddelt i henhold
til forordningens artikel 23, finder anvendelse på folkeretligt
grundlag i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark.
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2.
Datoen for denne aftales ikrafttræden finder anvendelse i
stedet for datoen omhandlet i forordningens artikel 25.

c) de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark ikke
træder i kraft inden for de frister, der er fastsat i stk. 5

Artikel 3

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne
beslutter andet inden 90 dage, eller i den situation, der er
omhandlet i litra c), medmindre de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i kraft inden for samme tidsrum.
Opsigelsen får virkning tre måneder efter udløbet af de 90 dage.

Ændringer til forkyndelsesforordningen
1.
Danmark deltager ikke i vedtagelsen af ændringer til
forkyndelsesforordningen, og sådanne ændringer er ikke
bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

2.
Når der vedtages ændringer til forordningen, meddeler
Danmark Kommissionen, hvorvidt Danmark vil gennemføre
indholdet af ændringerne. Meddelelsen skal gives på tidspunktet
for vedtagelsen af ændringerne eller inden 30 dage herefter.

8.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 7, berøres ikke heraf.

Artikel 4
Gennemførelsesforanstaltninger

3.
Hvis Danmark beslutter at gennemføre indholdet af
ændringerne, anføres det i meddelelsen, om gennemførelsen
kan ske administrativt eller kræver godkendelse i Folketinget.

4.
Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kan ske
administrativt, angives det desuden, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af ændringerne til forordningen eller er trådt i kraft på
datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt der ligger
senest.

5.
Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kræver
godkendelse i Folketinget, finder følgende bestemmelser anvendelse:

a) Lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i
kraft på datoen for ikrafttrædelsen af ændringerne til forordningen eller inden seks måneder efter datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt der ligger senest.

b) Danmark giver Kommissionen meddelelse om datoen for de
lovgivningsmæssige gennemførelsesforanstaltningers ikrafttræden.

6.
En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af ændringerne er blevet gennemført i Danmark, jf. stk. 4 og 5, skaber
gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Ændringerne til forordningen udgør derefter ændringer
til denne aftale og betragtes som bilag knyttet hertil.

7.

1.
Danmark deltager ikke i vedtagelsen af udtalelser fra det
udvalg, der er omhandlet i artikel 18 i forkyndelsesforordningen. Gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages i medfør
af forordningens artikel 17, er ikke bindende for og finder ikke
anvendelse i Danmark.

2.
Når der vedtages gennemførelsesforanstaltninger i medfør
af forordningens artikel 17, skal disse meddeles Danmark.
Danmark meddeler Kommissionen, hvorvidt Danmark vil
gennemføre indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne.
Meddelelsen skal gives ved modtagelsen af gennemførelsesforanstaltningerne eller inden 30 dage herefter.

3.
I meddelelsen anføres det, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger i Danmark træder i kraft på datoen for
gennemførelsesforanstaltningernes ikrafttræden eller er trådt i
kraft på datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt
der ligger senest.

4.
En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne er blevet gennemført i Danmark,
skaber gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og
Fællesskabet. Gennemførelsesforanstaltningerne udgør derefter
en del af denne aftale.

5.

Hvis

a) Danmark meddeler, at Danmark ikke vil gennemføre
indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne, eller

Hvis

a) Danmark meddeler, at Danmark ikke vil gennemføre
indholdet af ændringerne, eller

b) Danmark ikke fremsender nogen meddelelse inden for den
frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, eller

b) Danmark ikke fremsender nogen meddelelse inden for den
frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne træffer
anden afgørelse inden 90 dage. Opsigelsen får virkning tre
måneder efter udløbet af de 90 dage.
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6.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 5, berøres ikke heraf.

forkyndelsesforordningen samt de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

7.
Hvis gennemførelsen undtagelsesvis kræver godkendelse i
Folketinget, anføres dette i Danmarks meddelelse efter stk. 2, og
bestemmelserne i artikel 3, stk. 5-8, finder anvendelse.

2.
Efter dansk ret tager retterne i Danmark ved fortolkningen
af denne aftale behørigt hensyn til Domstolens retspraksis med
hensyn til bestemmelserne i forkyndelsesforordningen samt alle
EF-gennemførelsesforanstaltninger.

8.
Danmark meddeler Kommissionen de oplysninger, som er
omhandlet i forkyndelsesforordningens artikel 2, 3, 4, 9, 10, 13,
14 og 15, artikel 17, litra a), og artikel 19. Kommissionen
offentliggør disse oplysninger sammen med de relevante oplysninger vedrørende de øvrige medlemsstater. Den håndbog og
den ordliste, som er udarbejdet i henhold til forordningens
artikel 17, skal også omfatte de relevante oplysninger om
Danmark.

Artikel 5
Internationale aftaler, der berører forkyndelsesforordningen
1.
Internationale aftaler, som Fællesskabet indgår under
udøvelse af sin eksterne kompetence på grundlag af reglerne i
forkyndelsesforordningen, er ikke bindende for og finder ikke
anvendelse i Danmark.

2.
Danmark afholder sig fra at indgå internationale aftaler,
som kan berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen, der er knyttet som bilag til denne aftale,
medmindre det sker efter aftale med Fællesskabet, og der er
fundet tilfredsstillende ordninger med hensyn til forholdet
mellem nærværende aftale og den pågældende internationale
aftale.

3.
Danmark kan i lighed med Rådet, Kommissionen og
enhver medlemsstat anmode Domstolen om at afgøre
spørgsmål om fortolkning af denne aftale. Domstolens afgørelse
som svar på en sådan anmodning finder ikke anvendelse på
domme afsagt af medlemsstaternes retter, som har fået retskraft.

4.
Danmark har ret til at indgive udtalelser til Domstolen,
hvis en ret i en medlemsstat har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af en bestemmelse, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1.

5.
Protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske
Fællesskabs Domstol og Domstolens procesreglement finder
anvendelse.

6.
Hvis bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab vedrørende afgørelser truffet af
Domstolen ændres, og dette får følger for afgørelser, der
træffes med hensyn til forkyndelsesforordningen, kan
Danmark meddele Kommissionen, at Danmark ikke vil
anvende ændringerne for så vidt angår denne aftale. Meddelelsen
skal gives på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden eller
inden 60 dage herefter.

I så fald betragtes denne aftale som opsagt. Opsigelsen får virkning tre måneder efter meddelelsen.
3.
Når Danmark forhandler internationale aftaler, der kan
berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen, der er knyttet som bilag til denne aftale, koordinerer
Danmark sin holdning med Fællesskabet og afholder sig fra
enhver handling, der vil kunne skade målsætningerne i en holdning fastlagt af Fællesskabet inden for dets kompetenceområde i
forbindelse med sådanne forhandlinger.

Artikel 6

7.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 6, berøres ikke heraf.

Artikel 7
De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med
hensyn til overholdelsen af denne aftale

De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med
hensyn til fortolkning af denne aftale

1.
Kommissionen kan anlægge sag ved Domstolen mod
Danmark for manglende overholdelse af forpligtelserne i
medfør af denne aftale.

1.
Når et spørgsmål om gyldigheden eller fortolkningen af
denne aftale rejses i forbindelse med en sag, der verserer ved en
dansk ret, anmoder denne ret Domstolen om at afgøre spørgsmålet, når en ret i en anden EU-medlemsstat under de samme
omstændigheder ville være forpligtet hertil med hensyn til

2.
Danmark kan klage til Kommissionen over en medlemsstats manglende overholdelse af forpligtelserne i medfør af
denne aftale.

17.11.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/59

3.
De relevante bestemmelser vedrørende sager for
Domstolen i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab samt protokollen vedrørende statutten for De Europæiske
Fællesskabers Domstol og Domstolens procesreglement finder
anvendelse.

3.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor aftalen ophører, jf. stk. 1 eller 2, berøres ikke heraf.

Artikel 8

Ikrafttræden

Geografisk anvendelsesområde

1.
Denne aftale vedtages af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

Denne aftale finder anvendelse på de territorier, der er
omhandlet i artikel 299 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Artikel 9

Artikel 10

2.
Denne aftale træder i kraft den første dag i den sjette
måned efter de kontraherende parters meddelelse om, at de
har afsluttet de nødvendige procedurer.

Ophør af denne aftale
1.
Denne aftale ophører, hvis Danmark underretter de øvrige
medlemsstater om, at Danmark ikke længere ønsker at benytte
sig af bestemmelserne i del I i protokollen om Danmarks stilling, jf. artikel 7 i nævnte protokol.

Teksternes gyldighed

2.
Hver af de kontraherende parter kan bringe denne aftale
til ophør ved at give den anden kontraherende part meddelelse
herom. Aftalen ophører seks måneder efter datoen for denne
meddelelse.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk,
estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk,
nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk,
svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Artikel 11

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.
V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.
V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.
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Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmarks vägnar
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