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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το περιεχόμενο της πρότασης

Η Ανδόρα και η ΕΕ διατηρούν μία τελωνειακή ένωση από το 1990, η οποία βασίζεται στη 
συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η συμφωνία θεσπίζει μία τελωνειακή ένωση 
για τα μη γεωργικά προϊόντα (προϊόντα που εμπίπτουν στα κεφάλαια 25-97 του 
εναρμονισμένου συστήματος).

Η πρόταση σχετίζεται με τις τροποποιήσεις στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και τις 
διατάξεις εφαρμογής που αφορούν τα  τελωνειακά μέτρα ασφάλειας για τα προϊόντα που 
εξάγονται ή εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι τροπολογίες περιλαμβάνουν, κυρίως, μια 
διάταξη σύμφωνα με την οποία οι έμποροι οφείλουν να υποβάλλουν ορισμένες πληροφορίες 
πριν την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο σχετικό τελωνειακό κεκτημένο, η πρόταση θεσπίζει ένα 
ειδικό καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και της Ανδόρας με το οποίο διασφαλίζεται η ομαλή 
διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών διατηρώντας συγχρόνως ένα 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Οι προτεινόμενοι κανόνες για την τελωνειακή ασφάλεια στο διμερές εμπόριο μεταξύ της ΕΕ 
και της Ανδόρας προβλέπουν την κατάργηση της υποχρέωσης διασάφησης πριν από τις 
συναλλαγές εμπορευμάτων υπό τον όρο ότι η ΕΕ και η Ανδόρα δεσμεύονται να 
εξασφαλίσουν στο αντίστοιχο τελωνειακό τους έδαφος ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας με τα 
μέτρα που προβλέπει το αντίστοιχο κεκτημένο.

Το άρθρο 12θ, παράγραφος 2 της συμφωνίας δίνει το δικαίωμα σε εμπειρογνώμονες της 
Ανδόρα που συμμετέχουν ως παρατηρητές σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Τελωνειακού 
Κώδικα κατά τη συζήτηση θεμάτων που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, το Κοινοβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει είτε να 
εγκρίνει την πράξη που προτείνεται, στη βάση σύστασης από την αρμόδια επιτροπή – σε 
αυτή την περίπτωση από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, (ΙΝΤΑ), στην οποία η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έχει  απευθύνει την παρούσα 
γνωμοδότηση.

Παρατηρήσεις του Εισηγητή

Ο εισηγητής συμφωνεί με τα μέτρα τα οποία στο πλαίσιο της πρότασης στοχεύουν στο να 
διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις του αντίστοιχου κοινοτικού
κεκτημένου.

Ο εισηγητής ζητεί τόσο από την Επιτροπή όσο και από την Ανδόρα να αρχίσουν περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις ώστε να ληφθεί υπόψη, και εάν κριθεί απαραίτητο να εγκριθούν, διμερείς 
συμφωνίες κατά την εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, που θα
ολοκληρωθεί σε επίπεδο ΕΕ το αργότερο έως τις 24 Ιουνίου 2013
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Ο εισηγητής επισημαίνει ότι μεγάλα τμήματα της εσωτερικής αγοράς παραμένουν εκτός των 
συμφωνιών, ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες, την απασχόληση και το κεφάλαιο,
πιστεύει δε ότι μία περαιτέρω διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς με κοινά κανονιστικά 
πρότυπα στην Ανδόρα θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον τόσο των πολιτών όσο και των 
επιχειρήσεων στην Ανδόρα και στην ΕΕ, και ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο εισηγητής θεωρεί, περαιτέρω, ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στις σχέσεις   ΕΕ – Ανδόρας 
παραμένει κατακερματισμένο. Προτρέπει την Επιτροπή και την Ανδόρα να συνεχίζουν το 
διάλογο με στόχο τον εξορθολογισμό και την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της 
ΕΕ και της Ανδόρας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των διαφόρων θεσμικών μοντέλων 
επέκτασης της εσωτερικής αγοράς πέραν της ΕΕ (π.χ. συμφωνία ΕΟΧ, διμερείς συμφωνίες 
ΕΕ - Ελβετίας κλπ.).

******

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο την 
έγκριση της πρότασης.


