
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/535 

z dnia 27 marca 2015 r. 

zezwalająca Królestwu Danii na ratyfikowanie Konwencji z dnia 23 listopada 2007 r. 
o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1994) 

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2006/325/WE z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotyczącą zawarcia Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jej art. 1a, 

uwzględniając wniosek Królestwa Danii (zwanego dalej „Danią”) złożony na piśmie dnia 5 sierpnia 2013 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości 
sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (2) (zwanej dalej 
„Umową pomiędzy Unią Europejską a Danią”) Dania powstrzyma się od zawierania umów międzynarodowych, 
które mogą mieć wpływ na rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 (3) lub zmieniać jego zakres stosowania, 
chyba że odbywa się to w porozumieniu z Unią Europejską oraz że dokonane zostały odpowiednie ustalenia 
dotyczące stosunku Umowy pomiędzy Unią Europejską a Danią, z jednej strony, do danej umowy międzyna
rodowej, z drugiej strony. 

(2)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy pomiędzy Unią Europejską a Danią pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. Dania 
powiadomiła Komisję o swej decyzji dotyczącej wdrożenia treści rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (4) w 
zakresie, w jakim zmienia ono rozporządzenie (WE) nr 44/2001 (5). Zgodnie z art. 3 ust. 6 Umowy pomiędzy 
Unią Europejską a Danią dokonanie przez Danię powiadomienia zrodziło wzajemne zobowiązania w stosunkach 
pomiędzy Danią a Unią Europejską na gruncie prawa międzynarodowego. Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 
stanowi w następstwie tego zmianę do Umowy pomiędzy Unią Europejską a Danią w zakresie, w jakim zmienia 
ono rozporządzenie (WE) nr 44/2001 i uznaje się je za załączone do niej. 

(3)  W dniu 5 sierpnia 2013 r. Dania zwróciła się z wnioskiem o zgodę Unii Europejskiej na proponowaną przez nią 
ratyfikację Konwencji z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i 
innych członków rodziny (zwanej dalej „Konwencją o alimentach”). 

(4)  Kwestie regulowane Konwencją o alimentach są również przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 4/2009, w 
wyniku czego Konwencja o alimentach ma wpływ na to rozporządzenie. Konieczna jest w związku z tym zgoda 
Unii Europejskiej, aby Dania ratyfikowała Konwencję o alimentach, w zakresie, w jakim Konwencja ta ma wpływ 
na rozporządzenie (WE) nr 4/2009, które z kolei zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001. 
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(1) Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 22. 
(2) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62. 
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1). 
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 

orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1). 
(5) Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 80. 



(5)  Zgodnie z art. 1a decyzji 2006/325/WE, zmienionej decyzją Rady 2009/942/WE (1), do celów stosowania art. 5 
ust. 2 Umowy pomiędzy Unią Europejską a Danią Komisja przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody Unii 
Europejskiej ocenia, czy umowa międzynarodowa, którą Dania zamierza zawrzeć, nie uczyniłaby Umowy 
pomiędzy Unią Europejską i Danią nieskuteczną i czy nie podważyłaby właściwego funkcjonowania systemu 
ustanowionego na podstawie jej postanowień. 

(6)  Unia Europejska podpisała Konwencję o alimentach na podstawie decyzji Rady 2011/220/UE (2). Unia Europejska 
zawarła Konwencję o alimentach na podstawie decyzji Rady 2011/432/UE (3). Akt zatwierdzający został złożony 
w dniu 9 kwietnia 2014 r., po wprowadzeniu zmian do załączników do decyzji 2011/432/UE (4). 

(7)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i 
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjęciu wyżej wymienionych 
decyzji Rady i nie jest nimi związana ani ich nie stosuje. Będzie ona związana Konwencją o alimentach tylko jako 
odrębna umawiająca się strona. 

(8)  W tych okolicznościach oraz uwzględniając fakt, że Konwencja weszła w życie dnia 1 sierpnia 2014 r. we 
wszystkich państwach członkowskich Unii oprócz Danii, Komisja uważa, że ratyfikacja Konwencji o alimentach 
przez Danię nie uczyni Umowy pomiędzy Unią Europejską a Danią nieskuteczną i nie narazi na szwank 
właściwego funkcjonowania systemu utworzonego na mocy jej postanowień. Ponadto ratyfikacja Konwencji o 
alimentach przez Danię nie wpłynie na warunki, na których Unia Europejska przystąpiła do tej Konwencji. 

(9)  W związku z powyższym, Unia Europejska powinna zezwolić Danii na ratyfikację Konwencji o alimentach, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja, w imieniu Unii Europejskiej, zezwala Danii na ratyfikowanie Konwencji z dnia 23 listopada 2007 r. o między
narodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Věra JOUROVÁ 

Członek Komisji  
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(1) Decyzja Rady 2009/942/WE z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania 
art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 331 z 16.12.2009, s. 24). 

(2) Decyzja Rady 2011/220/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 
23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (Dz.U. L 93 z 7.4.2011, 
s. 9). 

(3) Decyzja Rady 2011/432/UE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 
listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (Dz.U. L 192 z 22.7.2011, 
s. 39). 

(4) Decyzja Rady 2014/218/UE z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca załączniki I, II i III do decyzji 2011/432/UE w sprawie zatwierdzenia 
w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci 
i innych członków rodziny (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 1). 
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