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BESLUIT Nr. …/2010/EU VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van de Overeenkomst

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan

betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in 

samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandeld over een 

overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie met 

de regering van Japan.

(2) Die overeenkomst is door de vertegenwoordigers van de partijen op 30 november 2009 te 

Brussel ondertekend, onder voorbehoud van sluiting ervan op een latere datum.

(3) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is 

de Europese Unie in de plaats getreden van de Gemeenschap waarvan zij de opvolgster is.

(4) De overeenkomst moet namens de Unie worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 
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Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende 

samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De Commissie stelthet standpunt van de Unie dat in het bij artikel 6, lid 1, van de overeenkomst 

ingestelde Gemengd Comité met betrekking tot wijzigingen van de overeenkomst overeenkomstig 

artikel 13, lid 5, van de overeenkomst moet worden ingenomen, vast.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 13, lid 1, van de overeenkomst 

bedoelde kennisgeving en doet de volgende kennisgeving aan de regering van Japan:

"Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de 

Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap waarvan zij de opvolgster is en

met ingang van die datum oefent zij alle rechten van de Europese Gemeenschap uit en neemt zij al 

haar verplichtingen over. Derhalve dienen alle verwijzingen in de tekst van de overeenkomst naar 

"de Europese Gemeenschap" waar passend gelezen te worden als "de Europese Unie"."

                                               

 Zie document 13753/09 voor de tekst van de overeenkomst
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Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


