
12126/10 MIK/pen
DG C LIMITE BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 13 юли 2011 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2010/0139 (NLE)

12126/10

LIMITE

NZ 4
ARM 12
MI 244

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
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РЕШЕНИЕ № …/2011/ЕС НА СЪВЕТА

от

за сключване на Споразумението между Европейския съюз 

и Нова Зеландия за изменение на Споразумението 

за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието 

между Европейската общност и Нова Зеландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v)

от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               

1 OВ C 
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като има предвид, че:

(1) Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието 

между Европейската общност и Нова Зеландия1 влезе в сила на 1 януари 1999 г.2.

(2) В съответствие с Решение №.../2011/ЕС от ... 3* Споразумението между Европейския 

съюз и Нова Зеландия за изменение на Споразумението за взаимно признаване по 

отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова 

Зеландия („Споразумението“) беше подписано от Комисията на … **, при условие за 

сключването му. 

(3) Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., 

Европейския съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4) Споразумението следва да бъде сключено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               

1 OВ L 229, 17.8.1998 г., стр. 62.
2 OВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 74.
3 OВ L 
* OВ: Моля въведете датата, номера и данни за публикация на решението, което се 

съдържа в документ st 12093/10.
** OВ: Моля въведете датата на подписване на споразумението.
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Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на Споразумението 

за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската 

общност и Нова Зеландия („Споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение*.

Член 2

Председателят на Съвета определя лицето, оправомощено да пристъпи, от името на Съюза,

към предаване на дипломатическите ноти, предвидени в член 2 от Споразумението, за да се 

изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан от Споразумението1.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в 

За Съвета

Председател

                                               

* OВ: Моля приложете текста на споразумението, който се съдържа в документ 
12151/10.

1 Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официалния 
вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


