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BESLUIT NR. …/2011/EU VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van het protocol

waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

tussen de Europese Economische Gemeenschap en

het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid

tot douaneveiligheidsmaatregelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, 

eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en artikel 218, lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

  

1 PB C …, …, blz. … .
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft de Commissie op 16 februari 2009 gemachtigd onderhandelingen te openen 

met het Vorstendom Andorra met betrekking tot de totstandbrenging van een protocol 

waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra (hierna "het Protocol") wordt 

uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen. De Overeenkomst is gesloten op 

28 juni 1990.

(2) De Commissie en het Vorstendom Andorra hebben deze onderhandelingen afgerond met 

de parafering van het protocol.

(3) Overeenkomstig Besluit No. …/2011/EU van de Raad*1, werd het protocol namens de 

Unie ondertekend op …** en wordt het voorlopig toegepast .

(4) Het protocol dient te worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

  

* PB: gelieve nummer en PB-referentie van st 17401/10 in te vullen.
1 PB L …, …, blz. ….
** PB: gelieve de datum van ondertekening van het protocol in st 17405/10 in te vullen.
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Artikel 1

Het protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra1* (hierna "het protocol") wordt uitgebreid 

tot douaneveiligheidsmaatregelen, wordt goedgekeurd namens de Unie.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) 

namens de Unie de in artikel 3, leden 1 en 2, van het protocol bepaalde kennisgeving te verrichten2.

Artikel 3

Het door de Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité wordt, wanneer dit betrekking 

heeft op kwesties die onder titel II bis van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling 

tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra3 (hierna "de 

Overeenkomst") vallen, vastgesteld door de Raad, die handelt bij gekwalificeerde meerdeheid en op 

voorstel van de Commissie.

  

1 Het protocol is bekendgemaakt in PB … samen met het besluit betreffende de ondertekening
* PB: gelieve de PB-referentie voor het protocol in de voetnoot in te vullen.
2 De datum van inwerkingtreding van het protocol wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 

van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.
3 PB L 374 van 31.12.1990, blz. 14.



17403/10 JVS/mg 4
DG C 1B NL

Artikel 4

Met het oog op de doeltreffende toepassing van artikel 12 decies, lid 1, van de Overeenkomst stelt 

de Commissie het Vorstendom Andorra in kennis van de vaststelling van nieuwe wetgeving van de 

Unie die een ontwikkeling behelst van het recht van de Unie op het gebied van de in artikel 12 ter 

van de Overeenkomst bedoelde douaneveiligheidsmaatregelen.

De Commissie wordt gemachtigd de in artikel 12 duodecies van de Overeenkomst bedoelde maat-

regelen te nemen die nodig zijn om de gelijkwaardigheid van de douaneveiligheidsmaatregelen van 

de Unie en van het Vorstendom Andorra te garanderen.

Indien het Vorstendom Andorra op de datum waarop de betrokken wetgeving van de Unie als 

bedoeld in de eerste alinea van toepassing wordt, de nieuwe bepalingen niet heeft aangenomen en 

indien de voorlopige toepassing van deze bepalingen niet mogelijk is, wordt de toepassing van

titel II bis van de Overeenkomst geschorst overeenkomstig artikel 12 duodecies, lid 2, ervan. De 

Commissie stelt het Vorstendom Andorra overeenkomstig artikel 12 duodecies, lid 2, van de 

Overeenkomst in kennis van deze schorsing van titel II bis.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter


