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РЕШЕНИЕ № .../2013/ЕС НА СЪВЕТА

от

относно сключването на споразумение

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

за сътрудничество при прилагането на законодателството

в областта на конкуренцията

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 

103 и член 352 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ C …,…, стр. ….



12418/12 RDY/mdd 2
DG G3B BG

като има предвид, че:

(1) В съответствие с Решение № .../2013/ЕС на Съвета от […] г.1 Споразумението 

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при 

прилагането на законодателството в областта на конкуренцията беше подписано на 

… г., при условие, че то бъде сключено.

(2) Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               

1 ОВ L …, …, стр. ….
 ОВ: моля въведете номера, датата и данните за публикация на решението в doc 

12416/12.
 ОВ: моля въведете датата на подписване. 
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Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество 

при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията се одобрява от името на 

Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 14 от споразумението, 

от името на Съюза1.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в ... на

За Съвета

Председател

                                               

1 Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета. 


