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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με την σύναψη του πρωτοκόλλου για την επέκταση τη συμφωνίας υπό μορφή 

ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του 

Πριγκιπάτου της Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207 

παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το 

άρθρο 218 παράγραφος 7, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 

                                               

1 ΕΕ C …, …, σ. ….
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Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, στις 16 Φεβρουαρίου 2009, να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την 

επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας της 28ης Ιουνίου 1990 στα 

τελωνειακά μέτρα ασφάλειας (εφεξής "πρωτόκολλο"). Η συμφωνία συνάφθηκε στις 28 

Ιουνίου 1990.

(2) Η Επιτροπή και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με 

τη μονογραφή του πρωτοκόλλου.

(3) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. …/2011/ΕΕ1 του Συμβουλίου, το πρωτόκολλο 

υπογράφηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις … και εφαρμόζεται προσωρινά.

(4) Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συναφθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε αριθμό και αναφορά δημοσίευσης του st 17401/10.
1 ΕΕ L …, …, σ. ….
 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο 

έγγραφο st 17405/10.
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Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης το πρωτόκολλο για την επέκταση της συμφωνίας υπό μορφή 

ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της 

Ανδόρας στα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας1 (εφεξής "πρωτόκολλο").

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να προβούν 

στην κοινοποιήση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου2 εξ 

ονόματος της Ένωσης. 

Άρθρο 3

Η θέση που πρέπει να τηρήσει η Ένωση στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής σχετικά με θέματα που 

αφορούν τον τίτλο ΙΙΑ της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας3 (εφεξής "συμφωνία") εγκρίνεται από 

το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. 

                                               

1 Το πρωτόκολλο δημοσιεύτηκε στην ΕΕ … μαζί με την απόφαση σχετικά με την υπογραφή 
του.

 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε την αναφορά δημοσίευσης του πρωτοκόλλου στην 
υποσημείωση.

2 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

3 ΕΕ L 374, 31.12.1990, σ. 14.
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Άρθρο 4

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 12θ παράγραφος 1 της συμφωνίας, η 

Επιτροπή κοινοποιεί στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας την έγκριση νέας ενωσιακής νομοθεσίας που 

αποτελεί εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου στον τομέα των τελωνειακών μέτρων ασφάλειας που 

καλύπτονται από το άρθρο 12β της συμφωνίας.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12ια της 

συμφωνίας, ώστε να διασφαλίσει την ισοδυναμία των τελωνειακών μέτρων ασφάλειας της Ένωσης 

και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Εάν, την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας δεν έχει θεσπίσει τις νέες διατάξεις και εάν η προσωρινή 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν είναι δυνατή, αναστέλλεται η εφαρμογή του Τίτλου ΙΙΑ της 

συμφωνίας βάσει του άρθρου 12ια παράγραφος 2 αυτής. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Πριγκιπάτο 

της Ανδόρας την εν λόγω αναστολή.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

…,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


