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RÅDETS AFGØRELSE nr. .../2011/EU

af

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling 

mellem Den Europæiske Union og New Zealand 

i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII 

i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 

om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens 

lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, 

første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C ….
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(1) Den 29. januar 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med 

visse andre medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) i henhold til 

artikel XXIV, stk. 6, i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 i 

tilslutning til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske 

Union.

(2) Kommissionen har ført forhandlinger inden for rammerne af de af Rådet vedtagne

forhandlingsdirektiver.

(3) Disse forhandlinger er afsluttet, og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske 

Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den 

almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af 

indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres 

tiltrædelse af Den Europæiske Union ("aftalen") blev paraferet den 7. september 2010.

(4) Aftalen blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse …*1 undertegnet på Unionens 

vegne den …+ med forbehold af dens senere indgåelse.

(5) Aftalen bør godkendes –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

  

* EUT: indsæt venligst referencen til afgørelsen i st 6534/11 i betragtningen.
1 EUT: indsæt venligst publikationsreferencen til afgørelsen i st 6534/11 i denne fodnote.
+ EUT: Indsæt venligst datoen for aftalens undertegnelse.
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Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til 

artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 

1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til 

deres tiltrædelse af Den Europæiske Union ("aftalen") godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, som på Unionens 

vegne er beføjet til at foranstalte den i aftalen1 omhandlede notifikation.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i 

På Rådets vegne

Formand

  

* EUT: Tilknyt venligst dokument st 6537/11.
1 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på 

foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


