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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2011/EU,

annettu …,

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin

vastavuoroista tunnustamista koskevan 

Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen 

sopimuksen muuttamista koskevan 

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

välisen sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 

4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1

                                               

1 EUVL C ….
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välinen sopimus vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta1 tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 19992.

(2) Komissio allekirjoitti ... tehdyn päätöksen N:o …/2011/EU3* mukaisesti ...**

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan 

yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin 

ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sillä varauksella, että 

mainittu sopimus tehdään.

(3) Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on 

korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4) Sopimus olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               

1 EYVL L 229, 17.8.1998, s. 62.
2 EYVL L 5, 9.1.1999, s. 74.
3 EUVL L ….
* EUVL: Pyydetään lisäämään tämän asiakirjasta ST 12093/10 löytyvän päätöksen 

päivämäärä, numero ja julkaisemisen viitetiedot.
** EUVL: Pyydetään lisäämään sopimuksen allekirjoittamisen päivämäärä.
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1 artikla

Hyväksytään vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan 

yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskeva Euroopan unionin ja Uuden-

Seelannin välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen*.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on oikeus toimittaa unionin puolesta sopimuksen 

2 artiklassa määrätyt diplomaattinootit osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan 

sopimukseen1.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty …

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

                                               

* EUVL: Pyydetään liittämään sopimuksen teksti asiakirjasta 12151/10. 
1 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.


