
16806/11 JM/je
DG K SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 9 december 2011
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2011/0324 (NLE)

16806/11

WTO 416
COEST 418
SERVICES 137
FDI 44

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende: RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen 

och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter 
till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen 



16806/11 JM/je 1
DG K SV

RÅDETS BESLUT

av den

om ingående av avtalet mellan 

Europeiska unionen och Ryska federationens regering 

om handel med delar och komponenter till motorfordon 

mellan Europeiska unionen och Ryska federationen 

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, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
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av följande skäl:

(1) I enlighet med rådets beslut …/…/EU1*, undertecknades avtalet mellan Europeiska 

unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till 

motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen (nedan kallat avtalet) den …, 

med förbehåll för dess ingående.

(2) Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT L 
* EUR: Vänligen ange nummer och EUT-hänvisning för beslutet i dok. ST 16802/11.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och 

komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen godkänns härmed 

på unionens vägnar. 1

Artikel 2

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

den skriftliga underrättelse som föreskrivs i artikel 13.2 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke 

till att bli bunden av avtalet. 2

                                               

1 Avtalet har offentliggjorts i EUT … tillsammans med beslutet om undertecknande.
2 Avtalets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat 

i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i …

På rådets vägnar

Ordförande


