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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2011/EU

ze dne …

o uzavření Dohody 

mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, 

kterou se mění Dohoda

o vzájemném uznávání posuzování shody 

mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec 

ve spojení s čl. 218 odst. 6 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …



12126/10 SH/vm 2
DG C LIMITE CS

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím

a Novým Zélandem1 (dále jen „dohoda o vzájemném uznávání“) vstoupila v platnost dne 

1. ledna 19992.

(2) V souladu s rozhodnutím Rady č. …/2011 ze dne …3* podepsala Komise dne...** Dohodu 

mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání 

posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (dále jen 

„dohoda“), s výhradou jejího uzavření.

(3) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie 

nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní.

(4) Dohoda by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. L 229, 17.8.1998, s. 62.
2 Úř. věst. L 5, 9.1.1999, s. 74.
3 Úř. věst. L …
* Pro Úřední věstník: vložte prosím datum přijetí, číslo a odkaz na rozhodnutí obsažené v 

dokumentu č. st 12093/10.
** Pro Úřední věstník: vložte prosím datum podpisu dohody.



12126/10 SH/vm 3
DG C LIMITE CS

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání 

posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (dále jen „dohoda“) se 

schvaluje jménem Unie. 

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí. *

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu oprávněnou předat jménem Unie diplomatickou nótu stanovenou

v článku 2 dohody vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

* Pro Úřední věstník: vložte prosím znění dohody obsažené v dokumentu č. 12151/10.
1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 

Evropské unie.


