
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

INTERNATIONELLA AVTAL 

RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1623 

av den 1 juni 2016 

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det 
ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, 

och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207.3, 207.4 och 209.2 jämförda 
med artikel 218.5, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och 

av följande skäl: 

(1)  Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt 
partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. 

(2)  Förhandlingarna har slutförts och ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna (Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, 
Swaziland och Sydafrika), å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 15 juli 2014. 

(3)  Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena 
sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 
2000, innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s 
bestämmelser ska ingås. 

(4)  Enligt artikel 113.3 i avtalet ska det tillämpas provisoriskt av unionen och de avtalsslutande SADC-staterna 
i väntan på att det träder i kraft. 

(5)  Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och det bör, vad gäller de delar som omfattas av unionens 
befogenhet, tillämpas provisoriskt, i väntan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående 
avslutas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

1. Undertecknandet på unionens vägnar av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, bemyndigas härmed, med förbehåll för 
att nämnda avtal ingås. 

2. Texten till avtalet åtföljer detta beslut. 

Artikel 2 

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på 
unionens vägnar. 
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Artikel 3 

1. Avtalet ska, vad gäller de delar som omfattas av unionens befogenhet, tillämpas provisoriskt av unionen i enlighet 
med artikel 113.3 i avtalet, i väntan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas. Detta 
påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen. 

2. Artikel 12.4 i avtalet ska inte tillämpas provisoriskt av unionen. 

3. Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av dagen för den provisoriska tillämpningen 
av avtalet. 

Artikel 4 

Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller 
medlemsstaternas domstolar eller tribunaler. 

Artikel 5 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2016. 

På rådets vägnar 
A.G. KOENDERS 

Ordförande  
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