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LÜHISELGITUS

Ettepaneku peamine sisu

Andorra ja EL on 1990. aastast alates moodustanud tolliliidu, mis põhineb kirjavahetuse teel 
Euroopa Majandusühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel sõlmitud kokkuleppel. 
Kokkuleppega loodi tolliliit mittepõllumajanduslike toodete jaoks (tooted, mis kuuluvad 
harmoniseeritud süsteemi gruppidesse 25–97). 

Ettepanek on seotud ühenduse tolliseadustiku muudatusettepanekutega ning selle 
rakenduseeskirjadega, mis puudutavad tolli turvameetmeid nende toodete puhul, mida 
eksporditakse ELi mittekuuluvatesse riikidesse või imporditakse ELi mittekuuluvatest 
riikidest. Mis kõige tähtsam, muudatused sisaldavad sätet, et ettevõtjad peaksid enne 
importimist või eksportimist esitama teatava info.

Võttes arvesse asjassepuutuvasse ELi tolliõigustikku tehtud muudatusi, kehtestatakse 
käesoleva ettepanekuga ELi ja Andorra vahel erikord, et tagada, et kauplemine kahe poole 
vahel sujuvalt toimuks, säilitades turvalisuse kõrge taseme.

ELi ja Andorra vahelise kahepoolse kaubavahetuse raames kavandatud eeskirjad tolli 
turvameetmete kohta näevad ette, et kaotatakse väljumiseelse deklaratsiooni kohustus 
tingimusel, et EL ja Andorra tagavad vastavalt oma territooriumitel võrdse turvalisuse taseme, 
nagu on sätestatud asjassepuutuvas õigustikus.

Kokkuleppe artikli 12i lõikes 2 lubatakse Andorra ekspertidel osaleda vaatlejatena 
tolliseadustiku komitee koosolekutel, kui arutlusel olevad päevakorrapunktid puudutavad 
neid. 

Nõusolekumenetluse raames saab parlament kavandatava õigusakti kas heaks kiita või tagasi 
lükata, võttes aluseks soovituse vastutavalt komisjonilt, kes antud juhul on rahvusvahelise 
kaubanduse komisjon ja kellele siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon esitab käesoleva arvamuse.

Raportööri märkused

Raportöör kiidab heaks asjaolu, et ettepanek hõlmab rida meetmeid tagamaks, et kokkulepe
jääb kooskõlla ELi asjakohase õigustiku arenguga.

Raportöör kutsub nii Euroopa Komisjoni kui ka Andorrat üles pidama veel läbirääkimisi, et 
võtta arvesse ja vajadusel kohandada kahepoolseid kokkuleppeid ajakohastatud 
tolliseadustiku käimasoleva rakendamise suhtes, mis peaks ELis lõpule jõudma kõige 
hiljemalt 24. juunil 2013. aastal.

Raportöör märgib, et suur osa siseturust jääb kehtivatest kokkulepetest väljapoole, eriti mis 
puudutab teenuseid, tööjõudu ja kapitali. Raportöör on arvamusel, et siseturu täiendav 
laiendamine ühiste reguleerivate standarditega Andorrasse peaks tooma vastastikust kasu ELi 
ja Andorra kodanikele ja ettevõtetele ning kokkuleppel ei tohiks olla negatiivset mõju siseturu 
toimimisele.  
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Pealegi on raportöör seisukohal, et ELi ja Andorra vaheliste suhete olemasolev 
institutsiooniline raamistik jääb killustatuks. Raportöör julgustab Euroopa Komisjoni ja 
Andorrat jätkama dialoogi, et muuta ELi ja Andorra vahelised suhted sujuvamaks ja arendada 
neid edasi, võttes arvesse kogemusi erinevate institutsiooniliste mudelitega siseturu 
laiendamisel EList väljapoole (näiteks Euroopa Majanduspiirkonna leping, ELi ja Šveitsi 
vahelised kahepoolsed kokkulepped jne.).

******

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


