
PA\856347DA.doc PE458.554v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2010/0308(AVC)

9.2.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af 
aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger
(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(AVC))

Ordfører for udtalelse: Toine Manders



PE458.554v01-00 2/4 PA\856347DA.doc

DA

PA_LegAVC



PA\856347DA.doc 3/4 PE458.554v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Forslagets væsentligste indhold

Andorra og EU har siden 1990 udgjort en toldunion baseret på aftalen i form af brevveksling 
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra. Aftalen 
etablerer en toldunion for ikke-landbrugsprodukter (produkter, der henhører under kapitel 25 
til 97 i det harmoniserede system). 

Forslaget er relateret til ændringerne af EF-toldkodeksen og dens 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende toldsikkerhedsforanstaltninger for varer, der udføres 
til eller indføres fra lande uden for EU. Frem for alt indeholder ændringerne en bestemmelse 
om, at operatørerne skal meddele et vist antal oplysninger forud for indførsel eller udførsel af 
varer.

Forslaget indfører under hensyntagen til ændringerne i de relevante EU-regler på toldområdet 
en særlig ordning mellem EU og Andorra for at sikre en gnidningsfri samhandel mellem de to 
parter og samtidig opretholde en høj grad af sikkerhed.

De foreslåede regler for toldsikkerhed i den bilaterale handel mellem EU og Andorra 
fastsætter, at kravet om forudgående angivelse af varer ophæves under forudsætning af, at EU 
og Andorra på deres respektive områder garanterer et sikkerhedsniveau, der svarer til det, der 
fastsættes i gældende EU-ret.

Artikel 12i, stk. 2, i ordningen giver Andorras eksperter mulighed for at deltage som 
observatør i de anliggender, der berører dem, i Toldkodeksudvalgets møder. 

Parlamentet kan, gennem godkendelsesproceduren, kun enten afvise eller godkende den 
foreslåede retsakt på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg, nemlig Udvalget 
om International Handel (INTA), som Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse retter denne udtalelse til.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over, at forslaget omfatter et sæt foranstaltninger, der sikrer, at aftalen 
ændres i takt med videreudviklingen af gældende EU-ret. 

Ordføreren opfordrer både Kommissionen og Andorra til at indlede yderligere drøftelser med 
henblik på at tage hensyn til og om nødvendigt tilpasse bilaterale ordninger til den pågående 
gennemførelse af den moderniserede toldkodeks, der forventes afsluttet i EU senest den 24. 
juni 2013.

Ordføreren bemærker, at store dele af det indre marked stadig ikke omfattes af de eksisterende 
aftaler, navnlig hvad angår tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital. Ordføreren mener, at en 
yderligere udvidelse af det indre marked med fælles forskriftsmæssige standarder til Andorra 
bør være til gensidig gavn for borgere og virksomheder i EU og Andorra, og at aftalen ikke 
bør have nogen negativ indvirkning på det indre markeds funktion.  
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Ordføreren mener endvidere, at den eksisterende institutionelle ramme for forbindelserne 
mellem EU og Andorra fortsat er fragmenteret. Han opfordrer Kommissionen og Andorra til 
at fortsætte en dialog med henblik på at strømline og yderligere udvikle forbindelserne 
mellem EU og Andorra og i denne forbindelse tage hensyn til erfaringerne med forskellige 
institutionelle modeller for udvidelse af det indre marked uden for EU (f.eks. EØS-aftalen, 
bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz osv.)

******

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive 
samstemmende udtalelse.


