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RÅDETS BESLUT nr /2013/EU

av den

om ingående av ett avtal 

mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet 

om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 103 och 352

första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C …, …, s. ….
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av följande skäl:

(1) I enlighet med rådets beslut nr /2013/EU av den …1* undertecknades avtalet mellan 

Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av 

deras konkurrenslagstiftning den …**, med förbehåll för att det ingås.

(2) Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT L ..., …, s. ….
* EUT: Vänligen för in nummer, datum och EUT-hänvisning för beslutet 

i dokument 12416/12.
** EUT: Vänligen för in datum för undertecknande.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen 

av deras konkurrenslagstiftning godkänns härmed på unionens vägnar. 

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 14 i avtalet1.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i 

På rådets vägnar

Ordförande

                                               

1 Dagen för avtalets ikraffträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat 
i Europeiska unionens officiella tidning.


