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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 8. června 2009
o úmyslu Spojeného království přijmout nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
(oznámeno pod číslem K(2009) 4427)
(2009/451/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 11a této smlouvy,
s ohledem na dopis Spojeného království ze dne 15. ledna 2009
adresovaný Radě a Komisi,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dne 18. prosince 2008 přijala Rada nařízení (ES)
č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání
a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživova
cích povinností (1).
Spojené království se podle článku 1 Protokolu
o postavení Spojeného království a Irska, připojeného
ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení
Evropského společenství, nepodílelo na přijímání nařízení
(ES) č. 4/2009.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 4/2009 se použije na Spojené království
v souladu s článkem 2.
Článek 2
Nařízení (ES) č. 4/2009 vstupuje ve Spojeném království
v platnost dne 1. července 2009.
Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 47 odst. 3, článků 71, 72 a 73
nařízení se použijí ode dne 18. září 2010.
Další ustanovení tohoto nařízení se použijí ode dne
18. června 2011 za předpokladu, že ve Společenství bude
k tomuto dni použitelný Haagský protokol o právu rozhodném
pro vyživovací povinnosti z roku 2007. V opačném případě se
toto nařízení použije ode dne použitelnosti uvedeného proto
kolu ve Společenství.
Článek 3

(3)

(4)

V souladu s článkem 4 uvedeného protokolu Spojené
království oznámilo Radě a Komisi dopisem ze dne
15. ledna 2009, který Komise obdržela dne
17. ledna 2009, svůj úmysl přijmout nařízení (ES)
č. 4/2009.
Dne 21. dubna 2009 Komise poskytla Radě kladné
stanovisko k úmyslu Spojeného království přijmout naří
zení (ES) č. 4/2009,

(1) Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. června 2009.
Za Komisi
Jacques BARROT

místopředseda

