
A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. április 27.)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok
kézbesítéséről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megkötéséről

(2006/326/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, valamint a 300. cikk (3)
bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

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
tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló,
2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet (2)
rendelkezései nem kötelezőek, illetve nem alkalmazha-
tóak Dániára.

(2) A Bizottság megállapodást dolgozott ki az Európai
Közösség és a Dán Királyság között az 1348/2000/EK
rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiterjesztése
érdekében.

(3) A 2005/794/EK tanácsi határozattal (3) összhangban a
megállapodást az Európai Közösség nevében 2005. szep-
tember 20-án aláírták, figyelemmel annak későbbi
időpontban való esetleges megkötésére is.

(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 az nem kötelező, illetve nem alkalmaz-
ható Dániára.

(6) Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a tagálla-
mokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíró-
ságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló megállapodást a
Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podás 10. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítés megtételére
jogosult személyt.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 27-én.

a Tanács részéről
az elnök

L. PROKOP

HU2006.5.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 120/23

(1) A Parlament 2006. március 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még
nem tették közzé).

(2) HL L 160., 2000.6.30., 37. o.
(3) HL L 300., 2005.11.17., 53. o.


