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A TANÁCS …/2011/EU HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Közösség

és az Andorrai Hercegség között

levélváltás formájában létrejött megállapodás

hatályát a biztonsági vámintézkedésekre

kiterjesztő jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) 

bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és (7) 

bekezdésével, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               

1 HL C …, …, … o.



17403/10 ZSFJ/md 2
DG C 1B HU

mivel:

(1) A Tanács 2009. február 16-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az Andorrai 

Hercegséggel tárgyalásokba kezdjen egy, az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai 

Hercegség között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatályát a biztonsági 

vámintézkedésekre kiterjesztő jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv). A 

megállapodást 1990. június 28-án megkötötték.

(2) A Bizottság és az Andorrai Hercegség közötti tárgyalások a jegyzőkönyv parafálásával 

végződtek

(3) A …/2011/EU*1 tanácsi határozattal összhangben a jegyzőkönyvet …-án** az Európai 

Unió nevében aláírták és ideiglenesen alkalmazzák.

(4) A jegyzőkönyvet meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

                                               

* HL: kérem illessze be az st17401/10-es dokumentumban foglalt határozat számát és 
kihirdetési hivatkozásait.

1 HL L …
** HL: kérem illessze be az st17405/10-es dokumentumban foglalt jegyzőkönyv aláírásának 

időpontját.
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1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség között levélváltás formájában létrejött 

megállapodás1* hatályát a biztonsági vámintézkedésekre kiterjesztő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 

a jegyzőkönyv) a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap a jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében és (2) 

bekezdésében említett értesítésnek az Unió nevében való megtételére jogosult személy(ek) 

kijelölésére2.

3. cikk

Az Unió által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontot, amennyiben az az Európai Gazdasági 

Közösség és az Andorrai Hercegség között levélváltás formájában létrejött megállapodás3 (a 

továbbiakban: a megállapodás) IIa. címével kapcsolatos kérdéseket érint, a Tanács minősített 

többséggel, a Bizottság javaslata alapján fogadja el.

                                               

1 A jegyzőkönyvet a HL … számában az aláírásról szóló határozattal együtt kihirdették.
* HL: kérem illessze be a jegyzőkönyv kihirdetési hivatkozásait a lábjegyzetbe.
2 A Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a jegyzőkönyv 

hatálybalépésének időpontját.
3 HL L 374., 1990.12.31., 14. o.
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4. cikk

A megállapodás 12i. cikke (1) bekezdésének hatékony alkalmazása biztosítása érdekében a

Bizottság értesíti az Andorrai Hercegséget azon új uniós jogszabály-tervezetekről, amelyek a 

megállapodás 12b. cikke hatálya alá tartozó biztonsági vámintézkedésekről szóló uniós jog

továbbfejlesztését képezik.

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az Unió és az Andorrai Hercegség biztonsági 

vámintézkedései egyenértékűségének biztosítása érdekében meghozza a megállapodás 12k. cikke 

szerinti szükséges intézkedéseket.

Ha az első bekezdésben említett uniós jogszabályok végrehajtásának időpontjáig az Andorrai 

Hercegség nem fogadja el az új rendelkezéseket, és azok ideiglenes alkalmazására nincs lehetőség, 

akkor a megállapodás IIa. címe alkalmazását a megállapodás 12k. cikkének (2) bekezdésének 

megfelelően fel kell függeszteni. A Bizottság értesíti az Andorrai Hercegséget a felfüggesztésről.

5. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba. 

Kelt …

a Tanács részéről

az elnök


