
12126/10 NP/md
DG C LIMITE HU

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2011. július 13.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2010/0139 (NLE)

12126/10

LIMITE

NZ 4
ARM 12
MI 244

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Új-Zéland között , az 

Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatos kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás módosításáról 
szóló megállapodás megkötéséről



12126/10 NP/md 1
DG C LIMITE HU

A TANÁCS …/2011/EU HATÁROZATA

(…)

az Európai Unió és Új-Zéland között ,

az Európai Közösség és Új-Zéland között 

a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 

kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás 

módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) 

bekezdésének első albekezdésére, együttesen értelmezve annak 218. cikke (6) bekezdésének a) 

pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               

1 HL C ...
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mivel:

(1) Az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 

kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás1 1999. január 1-jén hatályba lépett2.

(2) A …-i …/2011/EU határozattal3 összhangban a Bizottság az Európai Unió és Új-Zéland 

között, az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 

kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás módosításáról szóló megállapodást 

(„megállapodás”), annak megkötésére figyelemmel, …-án/-én aláírta.

(3) A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén való hatálybalépésének következményeként 

az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(4) A megállapodást meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

                                               

1 HL L 229., 1998.8.17., 62. o.
2 HL L 5., 1999.1.9., 74. o.
3 HL L ...
 HL: kérjük a határozatnak az st 12093/10 sz. dokumentumban található dátumát, számát és 

közzétételi hivatkozását beilleszteni
 HL: kérjük a megállapodás aláírásának időpontját beilleszteni.
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1. cikk

Az Európai Unió és Új-Zéland között létrejött, az Európai Közösség és Új-Zéland között a 

megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról 

szóló megállapodást („megállapodás”) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult az Európai Unió nevében a megállapodás 2. 

cikkében előírt diplomáciai jegyzéket továbbítani, és ezzel kifejezni, hogy az Európai Unió a 

megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el.1

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba. 

Kelt 

a Tanács részéről

az elnök

                                               

 HL: kérjük a megállapodásnak az 12151/10 sz. dokumentumban található szövegét csatolni.
1 A megállapodás hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában.


