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RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2011/EU

af

om indgåelse af protokollen om udvidelse af 

aftalen i form af brevveksling mellem 

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 

og Fyrstendømmet Andorra 

til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger

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), og artikel 218, stk. 7, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og 

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C … af …, s. … .
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(1) Rådet bemyndigede den 16. februar 2009 Kommissionen til at indlede forhandlinger med 

Fyrstendømmet Andorra om en protokol om udvidelse af aftalen i form af brevveksling 

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde 

for toldsikkerhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt "protokollen"). Aftalen blev 

indgået den af 28. juni 1990.

(2) Kommissionen og Fyrstendømmet Andorra har afsluttet forhandlingerne ved parafering af 

protokollen.

(3) Protokollen blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. …/2011/EU*1 undertegnet 

på Den Europæiske Unions vegne den ...** og anvendes midlertidigt.

(4) Protokollen bør indgås —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

* EUT: Indsæt venligst nummer og EUT-reference på den afgørelse, der er indeholdt i doku-
ment st 17401/10.

1 EUT L ... af …, s. … .
** EUT: Indsæt venligst datoen for undertegnelsen af protokollen i dokument st 17405/10.
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Artikel 1

Protokollen om udvidelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske 

Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger1* (i det føl-

gende benævnt "protokollen") godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på 

Unionens vegne at give den notifikation, der er omhandlet i protokollens artikel 3, stk. 1 og 22. 

Artikel 3

Den holdning, som Unionen skal indtage i Den Blandede Komité i spørgsmål vedrørende afsnit IIa i 

aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet 

Andorra3 (i det følgende benævnt "aftalen"), vedtages af Rådet, der træffer afgørelse med kvalifice-

ret flertal på forslag af Kommissionen.

                                               

1 Protokollen er offentliggjort i EUT … sammen med afgørelsen om undertegnelse.
* EUT: Indsæt venligst EUT-reference for protokollen i fodnoten.
2 Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på 

foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
3 EFT L 374 af 31.12.1990, s. 14.
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Artikel 4

For at sikre effektiv anvendelse af artikel 12i, stk. 1, i aftalen underretter Kommissionen Fyrsten-

dømmet Andorra om vedtagelsen af ny EU-lovgivning, der udgør en videreudvikling af EU-retten 

vedrørende toldsikkerhedsforanstaltninger, der er omfattet af artikel 12b i aftalen. 

Kommissionen bemyndiges herved til at træffe de i aftalens artikel 12k omhandlede nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at Unionens og Fyrstendømmet Andorras toldsikkerhedsforanstaltninger 

er ækvivalente.

Hvis Fyrstendømmet Andorra på datoen for gennemførelsen af den relevante EU-lovgivning, jf. 

stk. 1, ikke har vedtaget de nye bestemmelser, og midlertidig anvendelse af disse bestemmelser ikke 

er mulig, suspenderes anvendelsen af afsnit IIa i aftalen i henhold til aftalens artikel 12k, stk. 2. 

Kommissionen underretter Fyrstendømmet Andorra om en sådan suspension.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i …, den … .

På Rådets vegne

Formand


