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BESLUIT Nr. …/2011/EU VAN DE RAAD

van

tot sluiting van de Overeenkomst

tussen de Europese Unie en Australië

tot wijziging van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning

van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen

tussen de Europese Gemeenschap en Australië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, 

eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), 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 Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, 

certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië1 is op 

1 januari 1999 in werking getreden2.

(2) Overeenkomstig Besluit nr. …/2011/EU van ...3 is de Overeenkomst tussen de Europese 

Unie en Australië tot wijziging van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van 

overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese 

Gemeenschap en Australië ("de overeenkomst") op … door de Commissie ondertekend, 

onder voorbehoud van de sluiting ervan.

(3) Ten gevolge 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.

(4) De overeenkomst moet worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

1 PB L 229 van 17.8.1998, blz. 3.
2 PB L 5 van 9.1.1999, blz. 74.
3 PB L 
 PB: gelieve datum, nummer en PB-gegevens van het besluit in te vullen; zie hiervoor 

doc. st12092/10.
 PB: gelieve de datum van ondertekening van de overeenkomst in te vullen.
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Artikel 1

De sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië tot wijziging van de 

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en 

markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië ("de overeenkomst") wordt namens de 

Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon/personen aan die bevoegd is/zijn om namens de Unie de 

in artikel 2 van de overeenkomst bedoelde diplomatieke nota te verzenden teneinde kenbaar te 

maken dat de Unie ermee instemt door de overeenkomst gebonden te zijn1.

Artikel 3

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

Gedaan te …

Voor de Raad

De voorzitter

                                               

 PB: gelieve de tekst van de overeenkomst in doc. 12150/10 aan te hechten.
1 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal 

van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


