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ROZHODNUTIE RADY č.../2011/EÚ

z

o uzavretí Dohody medzi

Európskou úniou a Novým Zélandom,

ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní,

pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi

Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý 

pododsek v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v), 

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1, 

                                               

1 Ú. v. EÚ C ...
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keďže:

(1) Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym 

spoločenstvom a Novým Zélandom1 nadobudla platnosť 1. januára 19992.

(2) V súlade s rozhodnutím č... /2011/EÚ z ...3* Dohodu medzi Európskou úniou a Novým 

Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o 

posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (ďalej len 

„dohoda“), Komisia podpísala dňa ...**, s výhradou jej uzavretia.

(3) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia 

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4) Dohoda by sa mala uzavrieť, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               

1 Ú. v. ES L 229, 17.8.1998, s. 62.
2 Ú. v. ES L 5, 9.1.1999, s. 74.
3 Ú. v. EÚ L ...
* Ú. v.: prosím vložte dátum, číslo a odkaz na uverejnenie rozhodnutia v dokumente 

st 12093/10. 
** Ú. v.: prosím vložte dátum podpisu dohody.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa 

mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi 

Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.*

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú pristúpiť v mene Únie k odovzdaniu diplomatických nót 

stanovených v článku 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou 

viazaná1.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V

Za Radu

predseda

                                               

* Ú. v.: prosím pripojte text dohody nachádzajúci sa v dokumente 12151/10. 
1 Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom 

vestníku Európskej únie.


