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DECIZIA NR. …/2011/UE A CONSILIULUI

din 

privind încheierea Protocolului 

de extindere la măsurile vamale de securitate 

a Acordului sub forma unui schimb de scrisori 

între Comunitatea Economică Europeană şi 

Principatul Andorra

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) şi cu articolul 218 

alineatul (7), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1, 

  

1 JO C …, …, p. ….
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întrucât:

(1) La 16 februarie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Principatul 

Andorra cu privire la un Protocol de extindere la măsurile vamale de securitate a Acordului 

sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul 

Andorra (denumit în continuare „protocolul”). Acordul a fost încheiat la 28 iunie 1990.

(2) Comisia şi Principatul Andorra au încheiat negocierile prin parafarea protocolului.

(3) În conformitate cu Decizia nr. …/2011/UE*1, protocolul a fost semnat în numele Uniunii 

Europene la …** şi se aplică cu titlu provizoriu.

(4) Protocolul ar trebui să fie încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

  

* JO, a se introduce numărul şi referinţele de publicare pentru doc. st 17401/10.
1 JO L …
** JO, a se introduce data semnării protocolului din doc. st 17405/10.
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Protocolul de extindere la măsurile vamale de 

securitate a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană 

şi Principatul Andorra1* (denumit în continuare „protocolul”). 

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să 

efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 3 alineatele (1) şi (2) din protocol2. 

Articolul 3

Poziţia care trebuie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul comitetului mixt în ceea ce priveşte 

aspectele aflate sub incidenţa titlului IIa din Acordul sub forma unui schimb de scrisori între 

Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra3 (denumit în continuare „acordul”), se 

adoptă de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

  

1 Protocolul a fost publicat în JO împreună cu decizia privind semnarea..
* JO, a se introduce referinţele de publicare pentru protocolul menţionat în nota de subsol.
2 Data intrării în vigoare a protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

de către Secretariatul general al Consiliului.
3 JO L 374, 31.12.1990, p. 14.
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Articolul 4

În scopul de a garanta aplicarea efectivă a articolului 12i alineatul (1) din acord, Comisia notifică 

Principatului Andorra adoptarea noii legislaţii a Uniunii care constituie o dezvoltarea a legislaţiei 

Uniunii în domeniul măsurilor vamale de securitate, aflate sub incidenţa articolului 12b din acord. 

Prin prezenta decizie Comisia este autorizată să ia măsurile necesare prevăzute la articolul 12k din 

acord în vederea asigurării echivalenţei măsurilor vamale de securitate ale Uniunii şi, respectiv, ale 

Principatului Andorra.

Dacă, la data punerii în aplicare a legislaţiei Uniunii menţinate la primul paragraf, Principatul 

Andorra nu a adoptat noile dispoziţii şi dacă aplicarea provizorie a acestora nu este posibilă, 

aplicarea titlului IIa din acord se suspendă în conformitate cu articolul 12k alineatul (2). Comisia 

notifică Principatul Andorra cu privire la respectiva suspendare.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la 

Pentru Consiliu,

Preşedintele


