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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2009. június 8.)
az Egyesült Királyságnak a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről
szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet elfogadására irányuló szándékáról
(az értesítés a C(2009) 4427. számú dokumentummal történt)
(2009/451/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 11a. cikkére,
tekintettel az Egyesült Királyság által 2009. január 15-én a
Tanácsnak és a Bizottságnak küldött levélre,

(2)

1. cikk
A 4/2009/EK rendelet a 2. cikknek megfelelően alkalmazandó
az Egyesült Királyságra.
2. cikk
A 4/2009/EK rendelet az Egyesült Királyságban 2009. július 1jén lép hatályba.

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

2008. december 18-án a Tanács elfogadta a tartással
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról,
valamint az e területen folytatott együttműködésről
szóló 4/2009/EK rendeletet (1).
Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült
Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv
1. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság nem vett
részt a 4/2009/EK rendelet elfogadásában.

A rendelet 2. cikkének (2) bekezdését, 47. cikkének (3) bekez
dését, valamint 71., 72. és 73. cikkét 2010. szeptember 18-tól
kell alkalmazni.
A rendelet többi rendelkezése 2011. június 18-tól alkalma
zandó, feltéve hogy addig a tartási kötelezettségekre alkalma
zandó jogra vonatkozó 2007. évi hágai jegyzőkönyv alkalma
zandóvá válik a Közösségben. Ennek hiányában e rendelet a
jegyzőkönyv Közösségben való alkalmazásának napjától alkal
mazandó.
3. cikk

(3)

(4)

A fent említett jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban az
Egyesült Királyság 2009. január 15-i, a Bizottság által
2009. január 17-én kézhez vett levelében értesítette a
Tanácsot és a Bizottságot arról, hogy el kívánja fogadni
a 4/2009/EK rendeletet és abban részt kíván venni.
A Bizottság 2009. április 21-én kedvező véleményt
terjesztett a Tanács elé az Egyesült Királyságnak a
4/2009/EK rendelet elfogadására irányuló szándékáról,

(1) HL L 7., 2009.1.10., 1. o.

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.
a Bizottság részéről
Jacques BARROT
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