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RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2011/EU

af

om indgåelse af aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Australien 

om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse 

af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger 

mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, 

første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

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 om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærk-

ninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien1 trådte i kraft den 1. januar 

19992.

(2) I overensstemmelse med afgørelse nr. …/2011/EU af …3* blev aftalen mellem Den Euro-

pæiske Union og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overens-

stemmelsesvurdering, -certifikater og –mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Australien ("aftalen") undertegnet af Kommissionen den …** med forbehold af dens ind-

gåelse.

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

Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab. 

(4) Aftalen bør indgås –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

                                               

1 EFT L 229 af 17.8.1998, s. 3.
2 EFT L 5 af 9.1.1999, s. 74.
3 EUT L ….
* EUT: Indsæt venligst dato, nummer og EUT-reference for den afgørelse, der er indeholdt i 

dokument st 12092/10.
** EUT: Indsæt venligst datoen for undertegnelsen af aftalen.
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Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerken-

delse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fælles-

skab og Australien ("aftalen") godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, som på Unionens vegne er beføjet til at fremsende de 

diplomatiske noter, der er omhandlet i artikel 2 i aftalen, med henblik på at udtrykke Unionens sam-

tykke til at blive bundet af aftalen.1

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i ...

På Rådets vegne

Formand

                                               

* EUT: Vedhæft venligst teksten til den aftale, der er indeholdt i dokument 12150/10.
1 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foran-

ledning af Generalsekretariatet for Rådet.


