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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1142/2011,
10. november 2011,
millega määratakse kindlaks nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse,
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) X ja
XI lisa
EUROOPA KOMISJON,

(5)

Soome on teatanud komisjonile, milline pädev asutus
tuleks kanda määruse (EÜ) nr 4/2009 XI lisasse

(6)

Ühendkuningriik ja Iirimaa on seotud määrusega (EÜ) nr
4/2009 ning osalevad seetõttu käesoleva määruse vastu
võtmisel ning kohaldamisel.

(7)

Taani ei osale Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu
toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva
protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt käesoleva määruse
vastuvõtmisel ning seepärast ei ole see tema suhtes ka
siduv ega kohaldatav, ilma et see piiraks Taani võimalust
rakendada selle sisu vastavalt 19. oktoobri 2005. aasta
Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise kohtu
alluvust ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja
kaubandusasjades käsitlevale lepingule (4).

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
komitee arvamusega, mis käsitleb kohaldatavat õigust,
kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste täitmist
abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohus
tuste küsimustes.

(9)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 4/2009 X ja XI lisa
vastavalt kindlaks määrata,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
291 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ)
nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste
tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohus
tuste küsimustes, (1) eelkõige selle artikli 73 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste
tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluas
jade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehte
tuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, (2) eelkõige selle artiklit 70,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari
2011. aasta määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbivii
dava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni
rakendamisvolituste teostamise suhtes (3),

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 4/2009 X lisas loetletakse nimetatud
määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud haldusasutused.

(2)

Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik on teatanud komis
jonile, millised haldusasutused tuleks kanda määruse
(EÜ) nr 4/2009 X lisasse.

(3)

Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi ametiasutuste
teatatud ja I lisas loetletud haldusasutused täidavad
määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 2 lõikes 2 sätestatud
nõudmised.

Määruse (EÜ) nr 4/2009 X ja XI lisa on esitatud käesoleva
määruse I ja II lisas.

Määruse (EÜ) nr 4/2009 XI lisas loetletakse nimetatud
määruse artikli 47 lõikes 3 osutatud pädevad asutused.

Artikkel 2

(4)

(1) ELT L 7, 10.1.2009, lk 1.
(2) ELT L 338, 23.12.2003, lk 1.
(3) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
(4) ELT L 299, 16.11.2005, lk 62.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohal
datav.
Brüssel, 10. november 2011
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

I LISA
„X LISA
Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 2 lõikes 2 osutatud haldusasutused on järgmised:
— Soomes: Sotsiaalhoolekande Nõukogu (Sosiaalilautakunta/Socialnämnd);
— Rootsis: Täitevtoimingute Amet (Kronofogdemyndigheten);
— Ühendkuningriigis:
a) Inglismaal, Walesis ja Šotimaal: Lastehooldus- ja Täitevtoimingute Komisjon (Child Maintenance and Enforcement
Commission – CMEC);
b) Põhja-Iirimaal: Põhja-Iirimaa Sotsiaalarengu Ministeerium (Department for Social Development Northern Ireland –
DSDNI).”

II LISA
„XI LISA
Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 47 lõikes 3 osutatud pädevad asutused on järgmised:
— Soomes: õigusabibüroo (Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå).”

