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RÅDETS BESLUT nr …/2011/EU

av den

om ingående av avtalet

mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland 

om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av 

bedömning av överensstämmelse 

mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första 

stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C ….



12126/10 KSM/AKI/rc/je 2
DG C LIMITE SV

av följande skäl:

(1) Avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska 

gemenskapen och Nya Zeeland1 trädde i kraft den 1 januari 19992.

(2) I enlighet med beslut nr …/2011 av den …3* undertecknades avtalet mellan Europeiska 

unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning 

av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (nedan kallat 

avtalet) av kommissionen den …**, med förbehåll för att det ingås.

(3) Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska 

unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4) Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 229, 17.8.1998, s. 62.
2 EGT L 5, 9.1.1999, s. 74.
3 EUT L ….
* EUT: Vänligen inför datum, nummer och EUT-hänvisning för beslutet i dok. st 12093/10.
** EUT: Vänligen inför datum för undertecknande av avtalet.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt 

erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland 

(nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.*

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar överlämna de

diplomatiska noter som avses i artikel 12 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli 

bunden av avtalet1.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På rådets vägnar

Ordförande

                                               

* EUT: Vänligen bifoga texten till avtalet i dok. 12151/10.
1 Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i 

Europeiska unionens officiella tidning.


