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az Európai Unió Tanácsának felkérésére az Európai Közösségek Bizottságának az Andorrai Herceg-
séggel fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodást célzó tárgyalások megnyitá-

sáról szóló tanácsi határozat iránti ajánlásáról (COM(2004) 548 végleges)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1. Az Európai Unió Tanácsa 2004. szeptember 8-án arra kérte
fel az Európai Központi Bankot (EKB), hogy adjon véle-
ményt az Európai Közösségek Bizottságának az Andorrai
Hercegséggel fennálló monetáris kapcsolatokra vonatkozó
megállapodást célzó tárgyalások megnyitásáról szóló tanácsi
határozat iránti ajánlásáról (COM(2004) 548 végleges) (a
továbbiakban: az ajánlás).

2. Az EKB-nak az ajánlással kapcsolatos vélemény adására szol-
gáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés
111. cikkének (3) bekezdésén alapszik. Az Európai Központi
Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikkének első mondatával
összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3. Az ajánlás egy olyan tanácsi határozattervezetre irányul,
amely megállapítja, hogy mivel a 2004. május 11-i
2004/548/EK tanácsi határozatban (1) meghatározott, a
Közösség és az Andorrai Hercegség (a továbbiakban:
Andorra) közötti, egy monetáris megállapodást (a továb-
biakban: a megállapodás) célzó tárgyalások megkezdésének
feltételei teljesültek, e tárgyalások megkezdődhetnek.

4. A 2004/548/EK tanácsi határozatról szóló, 2004. április
1-jei CON/2004/12 véleményében (2) az EKB többek között
tudomásul vette, hogy a Közösség érdekében áll a megálla-
podást célzó tárgyalások megnyitása.

5. Az ajánlás szerint a 2004/548/EK határozatban meghatáro-
zott szükséges feltételek teljesültek, miután a Közösség és
Andorra parafálták a kamatadóról szóló megállapodást, vala-
mint Andorra vállalta, hogy azt 2005. április 30. előtt
megerősíti. Ennek alapján az EKB nem lát olyan okot, amely
az Andorrával folytatandó, a megállapodást célzó tárgya-
lások megnyitásáról szóló tanácsi határozat elfogadása ellen
szólna.

6. Az EKB megállapítja, hogy a megállapodásról szóló tárgyalá-
sokat felfüggesztik, amennyiben Andorra nem erősíti meg a
kamatadóról szóló megállapodást 2005. április 30. előtt.

7. A 2004/548/EK határozat 7. cikke szerint a Bizottság foly-
tatja le a tárgyalásokat Andorrával a Közösség nevében; Spa-
nyolország és Franciaország teljes mértékben részt vesz a
tárgyalásokon; és az EKB hatáskörének megfelelõen teljes
mértékben részt vesz a tárgyalásokon.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. október 6-án.

az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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