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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hlavní obsah návrhu

Andorra a EU tvoří od roku 1990 celní unii, která je založena na dohodě, jež byla uzavřena 
formou výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Andorským 
knížectvím. Tato dohoda zakládá celní unii pro nezemědělské zboží (produkty spadající do 
kapitoly 25 až 97 harmonizovaného systému).

Tento návrh se týká změn celního kodexu Společenství a jeho prováděcích ustanovení, které 
se týkají celních bezpečnostních opatření pro zboží, jež je vyváženo do zemí mimo EU nebo 
je z těchto zemí dováženo. Především pak tyto změny obsahují ustanovení o tom, že 
hospodářské subjekty předloží před dovozem či vývozem daného zboží jisté množství 
informací. 

S ohledem na změny v příslušných právních předpisech EU v oblasti cel, vytváří tento návrh 
zvláštní režim mezi EU a Andorrou, přičemž cílem je zajistit hladký průběh obchodu mezi 
oběma zúčastněnými stranami a současně zajistit vysokou úroveň bezpečnosti. 

Navrhovaná pravidla v oblasti celní bezpečnosti v rámci dvoustranného obchodu mezi EU
a Andorrou stanoví zrušení požadavku na předběžné celní prohlášení o zboží za podmínky, že 
EU, resp. Andora zaručí na svém vlastním území rovnocennou míru bezpečnosti, jakou 
zaručují i právní předpisy druhé strany. 

Čl. 12i odst. 2 protokolu umožňuje andorrským odborníkům účastnit se zasedání Výboru pro 
celní kodex jako pozorovatelé v případě bodů, které se jich týkají. 

Parlament má v rámci postupu souhlasu možnost předložený návrh pouze zamítnout nebo 
schválit, a to na základě doporučení příslušného výboru, kterým je v tomto případě Výbor pro 
mezinárodní obchod (INTA), jemuž Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předkládá 
toto stanovisko.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj vítá skutečnost, že tento návrh obsahuje soubor opatření, jejichž cílem je zajistit, 
aby dohoda byla i nadále v souladu s vývojem příslušných právních předpisů EU.

Zpravodaj vyzývá Komisi i Andorru, aby zahájily další rozhovory s cílem zohlednit
a případně upravit dvoustranné dohody v rámci probíhajícího provádění modernizovaného 
celního kodexu, které by mělo být v EU dokončeno nejpozději do 24. června 2013. 

Zpravodaj konstatuje, že na velkou část vnitřního trhu se stávající dohody nevztahují, zejména 
pokud jde o služby, pracovní sílu a kapitál. Dále se domnívá, že další rozšíření vnitřního trhu 
se společnými regulačními standardy na Andorru by bylo vzájemným přínosem pro občany
a podniky EU i Andorry a že tato dohoda by neměla mít žádný negativní dopad na fungování 
vnitřního trhu.
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Zpravodaj se také domnívá, že stávající institucionální rámec vztahů mezi EU a Andorrou je
i nadále nejednotný. Vyzývá Komisi a Andorru, aby pokračovaly v dialogu s cílem zefektivnit
a dále rozvíjet vztahy mezi EU a Andorrou, v rámci něhož by se zohlednily zkušenosti
s různými institucionálními modely v oblasti rozšíření vnitřního trhu nad rámec EU (např. 
Dohoda o EHP, dvoustranné dohody mezi EU a Švýcarskem atd.). 

******

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu vyslovit souhlas.


