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MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
Podľa článku 4 dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom
o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) (ďalej len „dohoda”)
uzavretej rozhodnutím Rady 2006/325/ES (2) pri každom schvaľovaní vykonávacích opatrení v súlade
s článkom 74 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či
implementuje obsah vykonávacích opatrení
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2011, ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady
(ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach
vyživovacej povinnosti (4), bolo prijaté 10. novembra 2011. V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody Dánsko už
listom zo 14. januára 2009 oznámilo Komisii svoje rozhodnutie implementovať obsah nariadenia Rady (ES)
č. 4/2009 (5) v rozsahu, v ktorom sa uvedeným nariadením mení nariadenie (ES) č. 44/2001 (6).
V súlade s článkom 4 dohody Dánsko listom z 11. januára 2012 oznámilo Komisii svoje rozhodnutie
implementovať obsah vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1142/2011. Znamená to, že sa na vzťahy medzi
Európskou úniou a Dánskom budú uplatňovať ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1142/2011.
V súlade s článkom 4 ods. 4 dohody oznámením Dánska vznikajú medzi Dánskom a Európskou úniou
vzájomné povinnosti. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1142/2011 teda predstavuje zmenu dohody v rozsahu,
v akom sa ním mení nariadenie (ES) č. 44/2011 zmenené nariadením (ES) č. 4/2009, a považuje sa za jej
prílohu.
S odkazom na článok 4 ods. 3 dohody sa implementácia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1142/2011
v Dánsku môže zo správneho hľadiska uskutočniť podľa oddielu 9 dánskeho zákona č. 1563 z 20. decembra
2006 o nariadení Brusel I. Potrebné správne opatrenia nadobudli účinnosť 11. januára 2012.
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