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RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 22. juli 2013
om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side
(2013/490/EU, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMIS
SIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218,
stk. 6, litra a) og artikel 218, stk. 8,

Republikken Serbien på den anden side, de dertil knyttede bilag
og protokoller, fælleserklæringerne og den til slutakten knyttede
erklæring fra Fællesskabet godkendes herved på Den Europæiske
Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse
med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæ
iske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side
og Republikken Serbien på den anden side (i det følgende
benævnt »aftalen«) blev undertegnet på Det Europæiske
Fællesskabs vegne i Luxembourg den 29. april 2008 med
forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Handelsbestemmelserne i aftalen er af ekstraordinær
karakter og er forbundet med den politik, der føres
inden for rammerne af stabiliserings- og associeringspro
cessen, og udgør ikke for Den Europæiske Union nogen
præcedens for Unionens handelspolitik over for andre
tredjelande end de vestlige Balkanlande.

(3)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den
1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i
stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen bør godkendes —

Artikel 2
Formanden for Rådet afgiver på Unionens vegne følgende noti
fikation:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december
2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efter
følger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte
dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager
sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Euro
pæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til
»Den Europæiske Union«.«

Artikel 3
1.
Den holdning, som Unionen eller Det Europæiske Atome
nergifællesskab skal indtage i stabiliserings- og associeringsrådet
og i stabiliserings- og associeringsudvalget, når sidstnævnte har
beføjelse til at optræde på stabiliserings- og associeringsrådets
vegne, fastlægges af Rådet på forslag fra Kommissionen eller i
givet fald af Kommissionen, hver i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i traktaterne.

2.
Formanden for Rådet beklæder formandskabet i stabilise
rings- og associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 120 i
aftalen. En repræsentant for Kommissionen beklæder formand
skabet i stabiliserings- og associeringsudvalget i overensstem
melse med dettes forretningsorden.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og

3.
Rådet eller Kommissionen træffer, hver i overensstem
melse med de relevante bestemmelser i traktaterne, fra sag til
sag afgørelse om offentliggørelse af stabiliserings- og associe
ringsrådets og stabiliserings- og associeringsudvalgets afgørelser
i Den Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 4
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at deponere den i
aftalens artikel 138 nævnte godkendelsesakt på Den Europæiske Unions vegne. Formanden for Kommis
sionen deponerer nævnte godkendelsesakt på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne
C. ASHTON

Formand

På Kommissionens vegne
For formanden
C. MALMSTRÖM

Medlem af Kommissionen

