
20. JEGYZŐKÖNYV DÁNIA HELYZETÉRŐL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

EMLÉKEZTETVE 1992. december 12-én, Edinburghban az Európai Tanács keretében ülésező állam-, illetve
kormányfőknek a Dánia által az Európai Unióról szóló szerződéssel kapcsolatban felvetett egyes problémákra
vonatkozó határozatára,

TUDOMÁSUL VÉVE Dániának az állampolgárságra, a gazdasági és monetáris unióra, a védelempolitikára, valamint a
bel- és igazságügyre vonatkozóan az edinburghi határozatban rögzített helyzetét,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy az edinburghi határozatból eredő, és az Alkotmány alapján továbbra is fenntartott-jogi
szabályozás jelentős mértékben korlátozni fogja Dánia részvételét az uniós együttműködés fontos területein, és hogy az
Unió érdekében állna, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében biztosítsa a közösségi
vívmányok integritását,

AZZAL A KÍVÁNSÁGGAL tehát, hogy olyan jogi keretet hozzanak létre, amely lehetőséget biztosít Dánia számára,
hogy az Alkotmány III. része III. címének IV. fejezete alapján javasolt intézkedések elfogadásában részt vegyen, valamint
üdvözölve Dánia arra vonatkozó szándékát, hogy ezt a lehetőséget igénybe vegye, amennyiben az saját alkotmányos
követelményeivel összhangban lehetséges,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy Dánia a rá nézve kötelező erővel nem bíró intézkedések terén nem akadályozza a többi tagállam
együttműködésének továbbfejlesztését,

SZEM ELŐTT TARTVA az Európai Unió keretébe beillesztett, a schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Alkotmányhoz csatolnak:

I. RÉSZ

1. cikk

Dánia nem vesz részt az Alkotmány III. része III. címének IV. fejezete alapján javasolt intézkedések
Tanács által történő elfogadásában. A Tanács egyhangúlag elfogadandó jogi aktusainak elfogadásához
Dánia kormányának képviselőit kivéve a Tanács tagjainak egyhangú szavazata szükséges.

E cikk alkalmazásában a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok
legalább 55 %-ának, egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő szavazata
szükséges.

A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanácsnak a részt vevő tagállamok népességének több mint
35 %-át képviselő tagjaiból és még egy tagból kell állnia; ennek hiányában a minősített többséget
elértnek kell tekinteni.
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A második és harmadik albekezdéstől eltérve, ha a Tanács nem a Bizottságnak vagy az Unió
külügyminiszterének a javaslata alapján határoz, a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat
képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának, egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át
kitevő szavazata szükséges.

2. cikk

Az Alkotmány III. része III. címe IV. fejezetének rendelkezései, az említett fejezet alapján elfogadott
intézkedések, az Unió által az említett fejezet alapján megkötött nemzetközi megállapodások
rendelkezései, valamint az Európai Unió Bíróságának az ilyen rendelkezést vagy intézkedést
értelmező határozatai nem kötelezőek, illetve nem alkalmazhatóak Dániára. Az ilyen rendelkezések,
intézkedések vagy határozatok Dánia hatásköreit, jogait és kötelezettségeit semmilyen módon nem
érintik. Ezek a rendelkezések, intézkedések vagy határozatok semmilyen módon nem érintik a
közösségi vívmányokat vagy az uniós vívmányokat, és nem képezik részét az uniós jognak annyiban,
amennyiben ezeket Dániára kell alkalmazni.

3. cikk

Dánia nem viseli az 1. cikkben említett intézkedéseknek az intézményeknél felmerülő igazgatási
költségeken kívüli pénzügyi következményeit.

4. cikk

(1) Az e jegyzőkönyv I. részében szabályozott, a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére irányuló
valamely tanácsi intézkedés elfogadásától számított hat hónapon belül Dánia dönt arról, hogy
nemzeti jogába átülteti-e ezt az intézkedést. Ha úgy dönt, hogy az intézkedést átülteti, az intézkedés
nemzetközi jogi kötelezettséget hoz létre Dánia és az intézkedéssel kötelezett tagállamok között.

Ha Dánia úgy dönt, hogy az ilyen intézkedést nem alkalmazza, az adott intézkedéssel kötelezett
tagállamok és Dánia megvizsgálják, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tegyenek.

(2) A schengeni vívmányok tekintetében Dánia fenntartja az Alkotmány hatálybalépése előtt
keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

II. RÉSZ

5. cikk

A Tanács által az Alkotmány I-41. cikke, III-295. cikkének (1) bekezdése, valamint III-309–III-313.
cikke alapján elfogadott intézkedések tekintetében Dánia nem vesz részt azoknak az uniós
határozatoknak és tevékenységeknek a kidolgozásában és végrehajtásában, amelyeknek védelmi
vonatkozásai vannak. Ezért Dánia nem vesz részt ezek elfogadásában. Dánia nem akadályozza meg,
hogy a többi tagállam továbbfejlessze együttműködését ezen a területen. Dánia nem köteles sem az
ilyen intézkedések kapcsán felmerülő műveleti kiadások finanszírozásához hozzájárulni, sem katonai
képességeket az Unió rendelkezésére bocsátani.
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A Tanács egyhangúlag elfogadandó jogi aktusainak elfogadásához Dánia kormányának képviselőit
kivéve a Tanács tagjainak egyhangú szavazata szükséges.

E cikk alkalmazásában a minősített többséghez részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok
legalább 55 %-ának, egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő szavazata
szükséges.

A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanácsnak a részt vevő tagállamok népességének több mint
35 %-át képviselő tagjaiból és még egy tagból kell állnia; ennek hiányában a minősített többséget
elértnek kell tekinteni.

A második és harmadik albekezdéstől eltérve, ha a Tanács nem a Bizottságnak vagy az Unió
külügyminiszterének a javaslata alapján jár el, a minősített többséghez a Tanácsnak a részt vevő
tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának, egyben az ezen államok népességének
legalább 65 %-át kitevő szavazata szükséges.

III. RÉSZ

6. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet az Alkotmány IV-438. cikke alapján hatályban maradó azon intézkedésekre is
alkalmazni kell, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépése előtt
az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt,
Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv szabályozott.

7. cikk

Az 1., 2. és 3. cikk nem alkalmazható az azon harmadik országokat meghatározó intézkedésekre,
amelyek állampolgárainak a tagállamok külső határainak átlépésekor vízummal kell rendelkezniük,
illetve azokra az intézkedésekre, amelyek az egységes vízumformátumra vonatkoznak.

IV. RÉSZ

8. cikk

Dánia alkotmányos követelményeivel összhangban bármikor tájékoztathatja a többi tagállamot, hogy
a továbbiakban részben vagy egészben nem kíván élni az e jegyzőkönyvben foglaltakkal. Ebben az
esetben Dánia teljes egészében alkalmazni fogja az Unió keretében meghozott akkor hatályban lévő
valamennyi intézkedést.

9. cikk

(1) Dánia alkotmányos követelményeivel összhangban és a 8. cikk sérelme nélkül bármikor
értesítheti a többi tagállamot arról, hogy az értesítést követő hónap első napjától kezdődő hatállyal az
I. részt a melléklet rendelkezései alkotják. Ebben az esetben az 5–9. cikk számozása megfelelően
módosul.
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(2) Hat hónappal az (1) bekezdésben említett értesítés hatálybalépésének időpontját követően
minden schengeni vívmány, valamint az e vívmányok továbbfejlesztésére elfogadott minden olyan
intézkedés, amely addig az időpontig nemzetközi jogi kötelezettségként kötelezte Dániát, uniós
jogként kötelezi Dániát.

MELLÉKLET

1. cikk

A 3. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, Dánia nem vesz részt az Alkotmány III. része III. címének
IV. fejezete alapján javasolt intézkedések Tanács által történő elfogadásában. A Tanács egyhangúlag
elfogadandó jogi aktusainak elfogadásához Dánia kormányának képviselőit kivéve a Tanács tagjainak
egyhangú szavazata szükséges.

E cikk alkalmazásában a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok
legalább 55 %-ának, egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő szavazata
szükséges.

A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanácsnak a részt vevő tagállamok népességének több mint
35 %-át képviselő tagjaiból és még egy tagból kell állnia; ennek hiányában a minősített többséget
elértnek kell tekinteni.

A második és harmadik albekezdéstől eltérve, ha a Tanács nem a Bizottságnak vagy az Unió
külügyminiszterének a javaslata alapján határoz, a minősített többséghez a részt vevő tagállamokat
képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának, egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át
kitevő szavazata szükséges.

2. cikk

Az 1. cikkből következően, valamint a 3., 4. és 6. cikkre is figyelemmel, az Alkotmány III. része
III. címe IV. fejezetének rendelkezései, az említett fejezet alapján elfogadott intézkedések, az Unió által
az említett fejezet alapján megkötött nemzetközi megállapodások, valamint az Európai Unió
Bíróságának az ilyen rendelkezéseket vagy intézkedéseket értelmező határozatai nem kötelezőek,
illetve nem alkalmazhatóak Dániára. Az ilyen rendelkezések, intézkedések vagy határozatok Dánia
hatásköreit, jogait és kötelezettségeit semmilyen módon nem érintik. Ezek a rendelkezések,
intézkedések vagy határozatok semmilyen módon nem érintik a közösségi vívmányokat vagy az
uniós vívmányokat, és nem képezik részét az uniós jognak annyiban, amennyiben ezeket Dániára kell
alkalmazni.

3. cikk

(1) Dánia valamely javaslatnak vagy kezdeményezésnek az Alkotmány III. része III. címének
IV. fejezete alapján a Tanácshoz történő benyújtásától számított három hónapon belül írásban
bejelentheti a Tanács elnökének, hogy részt kíván venni az ilyen javasolt intézkedés elfogadásában és
alkalmazásában, amely bejelentéssel egyidejűleg Dánia erre jogosulttá válik.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett valamely intézkedést Dánia részvételével ésszerű időn belül nem
lehet elfogadni, a Tanács az (1) bekezdésben említett intézkedést az 1. cikknek megfelelően Dánia
részvétele nélkül is elfogadhatja. Ebben az esetben a 2. cikket kell alkalmazni.
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4. cikk

Dánia az Alkotmány III. része III. címének IV. fejezete alapján elfogadott valamely intézkedés
elfogadását követően bármikor bejelentheti a Tanácsnak és a Bizottságnak azon szándékát, hogy az
intézkedést el kívánja fogadni. Ebben az esetben az Alkotmány III-420. cikkének (1) bekezdésében
említett eljárást kell értelemszerűen alkalmazni.

5. cikk

(1) A 4. cikkben említett bejelentést a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozó
intézkedések esetén az intézkedés végső elfogadásának időpontjától számított hat hónapon belül kell
benyújtani.

Ha Dánia a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozó valamely intézkedés tekintetében
nem tesz a 3., illetve 4. cikknek megfelelően bejelentést, az adott intézkedéssel kötelezett tagállamok
és Dánia megvizsgálják, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tegyenek.

(2) A schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozó intézkedések tekintetében a 3. cikk
alapján megtett bejelentést visszavonhatatlanul a 3. cikk alapján megtett bejelentésnek kell tekinteni
minden olyan további javaslat vagy kezdeményezés tekintetében, amely erre az intézkedésre épül,
amennyiben a javaslat vagy kezdeményezés a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére vonatkozik.

6. cikk

Ha az e jegyzőkönyvben említett esetekben a Tanács által az Alkotmány III. része III. címének
IV. fejezete alapján elfogadott valamely intézkedés kötelező Dániára, az adott intézkedéssel
kapcsolatban Dániára az Alkotmány megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. cikk

Abban az esetben, ha az Alkotmány III. része III. címének IV. fejezete alapján elfogadott valamely
intézkedés Dániára nézve nem kötelező, Dánia nem viseli az intézkedésnek az intézményeknél
felmerülő igazgatási költségeken kívüli pénzügyi következményeit, kivéve ha az Európai Parlamenttel
folytatott konzultációt követően a Tanács egyhangúlag ettől eltérően határoz.
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