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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2010/EU

ze 

o uzavření Protokolu, 

kterým se rozšiřuje působnost 

Dohody ve formě výměny dopisů 

mezi Evropským hospodářským společenstvím 

a Knížectvím Andorry na celní bezpečnostní opatření

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec 

ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. února 2009 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Andorrským knížectvím 

o protokolu, kterým se rozšiřuje působnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi 

Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry na celní bezpečnostní 

opatření (dále jen „protokol“). Uvedená dohoda byla uzavřena dne 28. června 1990.

(2) Komise a Andorrské knížectví uzavřely jednání parafováním protokolu.

(3) V souladu s rozhodnutím Rady č.…/2011/EU ze dne …*1 byl protokol podepsán jménem 

Unie dne …**a je prozatímně prováděn.

(4) Protokol by měl být uzavřen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

                                               

* Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení v Úředním věstníku 
rozhodnutí obsaženého v dokumentu č.. st17401/10.

1 Úř. věst. L …
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum podpisu protokolu obsaženého v dokumentu č.. 

st17405/10. 
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Článek 1

Protokol, kterým se rozšiřuje působnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským 

hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry na celní bezpečnostní opatření1* (dále jen 

„protokol“), se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné učinit oznámení stanovené v čl. 

3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 protokolu2 jménem Unie. 

Článek 3

Postoj, který má Unie zaujmout ve smíšeném výboru k otázkám týkajícím se hlavy IIa Dohody ve 

formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry3 (dále 

jen „dohoda“), přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

                                               

1 Protokol byl vyhlášen v Úř. věst … společně s rozhodnutím o podpisu.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím odkaz na vyhlášení protokolu v Úředním věstníku. 
2 Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 

Evropské unie.
3 Úř. věst. L 374, 31.12.1990, s. 14.
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Článek 4

Za účelem zajištění účinného uplatňování čl. 12i odst. 1 dohody oznámí Komise Andorrskému 

knížectví přijetí nových právních předpisů Unie, kterými se rozvíjí právní předpisy Unie v oblasti 

celních bezpečnostních opatření podle článku 12b dohody. 

Komise je oprávněna přijmout nezbytná opatření podle článku 12k dohody pro zajištění 

rovnocennosti celních bezpečnostních opatření Unie a Andorrského knížectví.

Pokud ke dni, kdy mají být provedeny příslušné právní předpisy Unie uvedené v prvním 

pododstavci, nepřijme Andorrské knížectví nová ustanovení a pokud není možné jejich prozatímní 

provádění, bude v souladu s čl. 12k odst. 2 dohody pozastaveno uplatňování hlavy IIa dohody.

Komise oznámí Andorrskému knížectví takové pozastavení uplatňování dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne ….

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


