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Europeană şi Australia privind recunoaşterea reciprocă în materie de 
evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje 
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DECIZIA NR. …/2011/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea Acordului

între Uniunea Europeană şi Australia

de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia

privind recunoaşterea reciprocă în materie de

evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO C ….
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întrucât:

(1) Acordul între Comunitatea Europeană şi Australia privind recunoaşterea reciprocă în 

materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje1 a intrat în vigoare 

la 1 ianuarie19992.

(2) În conformitate cu Decizia nr. …/2011/UE a Consiliului din ...3*, Acordul între 

Uniunea Europeană şi Australia de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi 

Australia privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de 

certificate şi de marcaje ( „acordul”) a fost semnat de Comisie la data de …**, sub rezerva 

încheierii sale.

(3) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea 

Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană şi îi succede acesteia.

(4) Acordul ar trebui să fie încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO L 229, 17.8.1998, p. 3.
2 JO L 5, 9.1.1999, p. 74.
3 JO L ….
* JO: a se introduce data, numărul şi referinţele de publicare pentru decizia din 

doc. st 12092/10.
** JO: a se introduce data semnării acordului.
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul între Uniunea Europeană şi Australia 

de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind recunoaşterea 

reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje („acordul”).

Textul acordului se ataşează la prezenta decizie*.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să procedeze, în numele Uniunii, la 

transmiterea notelor diplomatice prevăzute la articolul 2 din acord, prin care se exprimă acordul 

Uniunii de a-şi asuma obligaţii în temeiul acordului1.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale. 

Adoptată la …

Pentru Consiliu,

Preşedintele

                                               

* JO: a se ataşa textul acordului din doc. 12150/10.
1 Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de 

către Secretariatul General al Consiliului.


