
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 21.)

az Andorrai Hercegséggel való monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodásról szóló tárgya-
lások megnyitásáról

(2004/750/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Andorrai Hercegséggel való monetáris kapcsola-
tokra vonatkozó megállapodásról kialakítandó közösségi állás-
pontról szóló, 2004. május 11-i 2004/548/EK tanácsi határo-
zatra (1) és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a Bizottság ajánlására (2),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (3),

mivel:

(1) Az Andorrai Hercegséggel (a továbbiakban: „Andorra”) a
monetáris ügyekre vonatkozó megállapodásról szóló
tárgyalások megnyitásának előfeltétele a szükséges felté-
telek teljesülése. A feltételek között szerepelnie kell a
megtakarításokból származó jövedelem adóztatásáról
szóló megállapodás szerződő felek általi előzetes parafá-
lásának, valamint Andorra kötelezettségvállalásának arról,
hogy a megállapodást a Közösséggel közösen megállapí-
tott időpontig megerősíti.

(2) Andorra és a Bizottság 2004. július 1-jén parafálták azt a
megállapodást, amely rendelkezik a kamatozó megtakarí-
tási formákból eredő jövedelmek adóztatásáról szóló,
2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben (4)
meghatározott intézkedésekkel egyenértékű lépésekről.

(3) Az Andorrának az Európai Közösség mellé rendelt nagy-
követétől származó 2004. július 1-jei szóbeli jegyzék

értelmében Andorra kötelezettségvállalást tett arra, hogy
a megállapodást 2005. április 30-ig megerősíti. Ez a
határidő elfogadható a Közösség számára.

(4) Amennyiben Andorra a megegyezés szerinti időpontig
nem erősíti meg a megtakarításból származó jövedelem
adóztatásáról szóló megállapodást, az a monetáris megál-
lapodásról folytatott tárgyalások felfüggesztését eredmé-
nyezi mindaddig, amíg a megerősítésre sor nem kerül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A monetáris ügyekről az Andorrai Hercegséggel folytatandó
tárgyalások megnyitásának szükséges feltételei az Andorrai
Hercegséggel való monetáris kapcsolatokra vonatkozó megálla-
podásról kialakítandó közösségi álláspontról szóló
2004/548/EK tanácsi határozat 8. cikkében rögzítettek szerint
teljesültek.

A Bizottság értesíti az Andorrai Hercegséget a Közösségnek a
monetáris kérdésekről szóló megállapodás megkötését illető
készségéről, továbbá a megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat
javasol.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 21-én.

a Tanács részéről
az elnök
G. ZALM
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