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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основно съдържание на предложението

От 1990 г. Андора и ЕС образуват митнически съюз, който се основава на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа 
общност и Княжество Андора. Със споразумението се установява митнически съюз по 
отношение на неселскостопанските продукти (продукти, попадащи в обхвата на глави 
25–97 от Хармонизираната система). 

Предложението е свързано с измененията на Митническия кодекс на Общността и 
разпоредбите за неговото прилагане, които касаят митническите мерки за сигурност за 
стоки за износ към страни извън ЕС или за внос от такива страни. Преди всичко 
промените предвиждат определени данни да бъдат представяни от страна на 
операторите преди вноса или износа на стоките.

Като отчита промените в относимите постижения на правото на ЕС в областта на 
митническото облагане, предложението установява специален режим между ЕС и 
Андора с цел осигуряване на непрекъсната търговия между двете страни, като в същото 
време се гарантира високо ниво на сигурност.

Предложените правила относно митническите мерки за сигурност в двустранната 
търговия между ЕС и Андора предвиждат премахване на задължението за подаване на 
предварителна декларация при търговията със стоки, при условие че ЕС и Андора 
осигуряват на своята съответна митническа територия равностойно равнище на 
сигурност, както се предвижда от съответните постижения на правото.

Член 12и, параграф 2 от споразумението дава възможност на андорските експерти да 
участват като наблюдатели в срещите на Комитета по Митническия кодекс, когато се 
обсъждат въпроси, които ги касаят. 

Съгласно процедурата на одобрение Парламентът може единствено или да отхвърли, 
или да одобри предложения акт, въз основа на препоръка на водещата комисия, в 
случая комисията по международна търговия (INTA), на чието внимание комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите представя настоящето становище.

Забележки на докладчика

Докладчикът приветства факта, че предложението съдържа съвкупност от мерки, 
целящи да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с 
развитието на относимите постижения на правото на ЕС.

Докладчикът призовава както Комисията, така и Андора да се ангажират с 
допълнителни преговори с цел вземане под внимание и при необходимост адаптиране 
на двустранните споразумения към текущото въвеждане на Модернизирания
митнически кодекс, което следва да бъде завършено в рамките на ЕС най-късно до 24 
юни 2013 г.
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Докладчикът отбелязва, че големи сегменти от вътрешния пазар остават извън обхвата 
на съществуващите споразумения, по-специално що се отнася до услугите, труда и 
капиталите. Докладчикът счита, че допълнителното разширяване на вътрешния пазар с 
включването на Андора при общи регулаторни стандарти следва да бъде от взаимна 
полза за гражданите и бизнеса в ЕС и Андора и че споразумението не следва да има 
каквито и да било неблагоприятни последици за функционирането на вътрешния пазар.  

Освен това докладчикът счита, че съществуващата институционална рамка на 
отношенията ЕС–Андора продължава да се характеризира с разпокъсаност. Той 
насърчава Комисията и Андора да продължат диалога с цел интегриране и 
допълнително задълбочаване на отношенията между ЕС и Андора, като се отчита 
опитът с различните институционални модели за разширяване на вътрешния пазар 
отвъд ЕС (например Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), двустранните споразумения между ЕС и Швейцария и т.н.).

******

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.


