
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

UMOWA 

pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych 

Zgodnie z art. 4 Umowy z dnia 19 października 2005 r. pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Danii w sprawie 
właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (1) (zwanej 
dalej „umową”), zawartej na mocy decyzji Rady 2006/325/WE (2), w przypadku przyjmowania środków wykonawczych 
na podstawie art. 74 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (3), Dania powiadamia Komisję o swojej decyzji 
dotyczącej ewentualnego wdrożenia treści takich środków. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy Dania, pismem z dnia 14 stycznia 2009 r., powiadomiła Komisję o swojej decyzji 
dotyczącej wdrożenia treści rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (4) w zakresie, w jakim zmienia ono rozporządzenie 
(WE) nr 44/2001 („rozporządzenie Bruksela I”) (5). 

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1215/2012 (6). Zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy, pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. Dania powiadomiła Komisję o 
swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 (7). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/228 (8) zostało przyjęte dnia 17 lutego 2015 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 
umowy, pismem z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dania powiadomiła Komisję o swojej decyzji w sprawie wdrożenia treści 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/228. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 umowy powiadomienie dokonane przez Danię prowadzi do powstania wzajemnych zobowiązań 
pomiędzy Danią a Unią Europejską. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/228 stanowi zatem zmianę umowy w 
takim zakresie, w jakim zmienia ono rozporządzenie (WE) nr 44/2001 (zastąpione rozporządzeniem (UE) 
nr 1215/2012), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 4/2009, przy czym uznaje się je za załączone do tejże umowy. 

W odniesieniu do art. 4 ust. 3 umowy, wykonanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/228 w Danii może 
nastąpić na drodze administracyjnej, zgodnie z sekcją 9(a)(1) duńskiej ustawy nr 1563 z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie rozporządzenia Bruksela I. Niezbędne środki administracyjne weszły w życie dnia 22 kwietnia 2015 r.  
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(1) Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62). 

(2) Decyzja Rady 2006/325/WE z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem 
Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 22). 

(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. 
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 

orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1). 
(7) Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 4. 
(8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/228 z dnia 17 lutego 2015 r. zastępujące załączniki I do VII rozporządzenia Rady 

(WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych (Dz.U. L 49 z 20.2.2015, s. 1). 
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