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ROZHODNUTIE RADY č. .../2011/EÚ

z

o uzavretí protokolu,

ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti

Dohody vo forme výmeny listov

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom

a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý 

pododsek v spojení s písmenom a) článku 218 ods. 6 a článkom 218 ods. 7, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1, 

                                               

1 Ú. v. EÚ C ..., ...., s.... .
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keďže:

(1) Rada16. februára 2009 Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania s Andorrským 

kniežatstvom o protokole, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme 

výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským 

kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia (ďalej len „protokol”). Dohoda bola uzavretá 

28. júna 1990.

(2) Komisia a Andorrské kniežatstvo ukončili rokovania parafovaním protokolu.

(3) V súlade s rozhodnutím Rady č. .../2011/EÚ*1, bol protokol podpísaný v mene Európskej 

únie ...** a vykonáva sa predbežne.

(4) Protokol by sa mal uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

* Ú. v.: vložte prosím číslo a odkaz na uverejnenie pre st 17401/10.
1 Ú. v. EÚ L ...., ..., s. ... .
** Ú. v.: vložte prosím dátum podpisu protokolu v dokumente st 17405/10.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje protokol, ktorým sa rozširuje Dohoda vo forme výmeny listov 

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné 

opatrenia1* (ďalej len „protokol”).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) urobiť oznámenie podľa 

článku 3 ods. 1 a 2 protokolu2 v mene Únie.

Článok 3

Pozíciu, ktorú má Únia zaujať v spoločnom výbore k otázkam týkajúcim sa hlavy IIa Dohody vo 

forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom3

(ďalej len „dohoda”) prijme Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.. 

                                               

1 Protokol je uverejnený v úradnom vestníku ... spolu s rozhodnutím o podpise.
* Ú.v.: vložte prosím odkaz na uverejnenie pre protokol v poznámke pod čiarou.
2 Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 

vestníku Európskej únie.
3 Ú. v. ES L 374, 31.12.1990, s. 14.
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Článok 4

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie článku 12i ods. 1dohody, Komisia oznamuje 

Andorrskému kniežatstvu prijatie nových právnych predpisov Únie, ktoré predstavujú vývoj práva 

Únie v oblasti colných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 12b dohody.

Komisia sa týmto poveruje prijať potrebné opatrenia uvedené v článku 12k dohody s cieľom 

zabezpečiť rovnocennosť colných bezpečnostných opatrení Únie a Andorského kniežatstva

Ak k dátumu vykonávania príslušných právnych predpisov Únie uvedených v prvom odseku 

Andorrské kniežatstvo neprijme nové ustanovenia a ak nie je možné ich predbežne vykonávať, 

uplatňovania hlavy IIa dohody sa pozastaví v súlade s jej článkom 12k ods. 2. Komisia oznámi 

Andorrskému kniežatstvu takéto pozastavenie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V …

Za Radu

predseda


