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RÅDETS BESLUT nr …/2010/EU

av den …

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen

och dess medlemsstater, å ena sidan,

och Republiken Sydafrika, å andra sidan,

om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med 

artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C …
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av följande skäl:

(1) Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och 

samarbete (nedan kallat avtalet) undertecknades på gemenskapens och dess 

medlemsstaters vägnar den 11 september 2009 i Kleinmond, Sydafrika, i enlighet med 

rådets beslut av den 7 april 2008 om undertecknande av avtalet*.

(2) Enligt artikel 3 i avtalet bör det godkännas av unionen, medlemsstaterna och Republiken 

Sydafrika i enlighet med deras egna förfaranden.

(3) Till följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 bör Europeiska 

unionen lämna ett meddelande till Republiken Sydafrika om att Europeiska gemenskapen 

ersatts och efterträtts av Europeiska unionen.

(4) Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

* Dok. st7437/08.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 

Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete (nedan kallat 

avtalet) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut*. 

Artikel 2 

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som på Europeiska unionens vägnar ska ha rätt 

att deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 3 i avtalet1 och att lämna följande 

meddelande:

"I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt 

och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter 

och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i 

avtalet i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen."

                                               

* EUT: Vänligen bifoga texten till avtalet i dok. st7437/08+COR2.
1 Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i 

Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande


