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РЕШЕНИЕ №.../2011/ЕС НА СЪВЕТА

от

за сключване на Протокола за включване на митническите

мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на 

размяна на писма между Европейската икономическа 

общност и Княжество Андора

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, 

параграф 7 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1, 

                                               

1 OВ C …, …, стр. … .
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като има предвид, че:

(1) На 16 февруари 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с 

Княжество Андора във връзка с протокол за включване на митническите мерки за 

сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между 

Европейската икономическа общност и Княжество Андора (наричан по-нататък 

"протоколът"). Споразумението бе сключено на 28 юни 1990 г.

(2) Комисията и Княжество Андора приключиха преговорите, като парафираха 

протокола.

(3) В съответствие с Решение No …/2011/EС*1на Съвета протоколът бе подписан от 

името на Европейския съюз на … г. ** и се прилага временно.

(4) Протокол следва да бъде сключен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

                                               

* OВ: Моля да добавите номер и данни за публикацията на st17401/10.
1 OВ L …, …, стр. … .
** OВ: Моля да добавите датата на подписването на протокола в st17405/10.
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Член 1

Протоколът за включване на митническите мерки за сигурност в Споразумението под 

формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество 

Андора 1*(наричан по-нататък "протоколът"), се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, оправомощени да 

извършат нотификацията, предвидена в член 3, праграфи 1 и 2 от протокола2 от името на 

Съюза.

Член 3

Във връзка с въпроси, свързани с дял IIа от Споразумението под формата на размяна на 

писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора3 (наричано по-

нататък "споразумението"), позицията, която следва да вземе Европейският съюз в рамките 

на Съвместния комитет, се приема с квалифицирано мнозинство от Съвета въз основа на 

предложение на Комисията. 

                                               

1 Протоколът е публикуван в ОВ … заедно с решението за подписването му.
* OВ: моля да добавите в бележката под линия данните за публикацията на протокола.
2 Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на 

Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.
3 OВ 374, 31.12.1990 г., стр. 14.



17403/10 DG/pen 4
DG C 1B BG

Член 4

С оглед да осигури ефективно прилагане на член 12и, параграф 1 от споразумението 

Комисията уведомява Княжество Андора за приемането на ново законодателство на Съюза, с 

които се доразвива правото на Съюза в областта на митническите мерки за сигурност, 

попадащи в приложното поле на член 12б от споразумението.

Комисията се упълномощава да предприеме необходимите мерки, предвидени в член 12к от 

споразумението, с цел да осигури равностойността на митническите мерки за сигурност на 

Съюза и Княжество Андора.

Ако към началната дата на прилагане на съответното законодателство на Съюза, посочено в 

първа алинея, Княжество Андора не е приело новите разпоредби и ако временното им 

прилагане е невъзможно, действието на дял IIа от споразумението се спира в съответствие с 

член 12к, параграф 2 от него. Комисията уведомява Княжество Андора за спирането.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвета

Председател


