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RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2010/EU

af …

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab

og dets medlemsstater på den ene side

og Den Sydafrikanske Republik på den anden side

om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 

sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og 

ud fra følgende betragtninger:

                                               
1 EUT C … .
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(1) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den 

Sydafrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og 

samarbejde (i det følgende benævnt "aftalen") blev undertegnet på Det Europæiske Fælles-

skabs og dets medlemsstaters vegne den 11. september 2009 i Kleinmond i Sydafrika på 

grundlag af Rådets afgørelse af 7. april 2008 om undertegnelse af aftalen*.

(2) Aftalens artikel 3 fastsætter, at den skal godkendes af Den Europæiske Union, medlemsstater-

ne og Den Sydafrikanske Republik i overensstemmelse med egne procedurer.

(3) Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 bør Den Europæiske 

Union afgive en notifikation til Den Sydafrikanske Republik om, at Den Europæiske Union 

træder i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab.

(4) Aftalen bør godkendes –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

                                               
* Dok. st7434/08.
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Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syd-

afrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde 

(i det følgende benævnt "aftalen") godkendes herved på den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet er bemyndiget til at udpege den person, som på Unionens vegne er beføjet til 

at deponere det i aftalens1 artikel 3 nævnte godkendelsesinstrument og til at afgive følgende notifi-

kation: 

"Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union 

i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæi-

ske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisning i aftalen til "Det Euro-

pæiske Fællesskab" gælder i givet fald som henvisninger til "Den Europæiske Union".".

                                               
* EUT: Vedhæft venligst teksten til aftalen, der forefindes i dok. st7437/08 + COR2.
1 Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foran-

ledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

________________________


