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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak a

Közösség részéről történő aláírásáról

(2005/790/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 61. cikke c) pontjára, a 300. cikk (2) bekezdése
első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze-
téről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, vala-
mint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló,
2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet (1) rendelke-
zései nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak
Dániára.

(2) 2003. május 8-i határozatával a Tanács kivételesen felha-
talmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az
Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megálla-
podás megkötéséről a fent említett rendelet rendelkezé-
seinek Dániára történő kiterjesztése érdekében.

(3) A Bizottság a Közösség nevében a Dán Királysággal
együtt kidolgozott egy ilyen megállapodást.

(4) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült
Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3.
cikke értelmében az Egyesült Királyság és Írország részt
vesz e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(5) A Dánia helyzetéről szóló fent említett jegyzőkönyv 1. és
2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e határozat
elfogadásában és alkalmazásában, és ezért az rá nézve
nem kötelező, és nem alkalmazandó.

(6) A 2005. január 17-én Brüsszelben parafált megállapodást
alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodás Közösség
részéről történő aláírása – a megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra is figyelemmel – jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy – figyelemmel a
megállapodás megkötésére – kijelölje megállapodásnak a
Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 20-án.

a Tanács részéről
az elnök

M. BECKETT

HU2005.11.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/61

(1) HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 2245/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 381., 2004.12.28., 10. o.) módosított rendelet.


