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Ehdotuksen pääsisältö

Andorra ja Euroopan unioni ovat vuodesta 1990 lähtien muodostaneet tulliliiton, joka 
perustuu Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehtyyn 
sopimukseen. Sopimuksella luodaan tulliliitto muille kuin maataloustuotteille (harmonoidun 
järjestelmän 25–97 ryhmä).

Ehdotus liittyy yhteisön tullikoodeksiin ja sen soveltamissäännöksiin tehtyihin muutoksiin, 
jotka koskevat EU:n ulkopuolisiin maihin vietävien tai niistä tuotavien tavaroiden 
turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä. Tärkein muutos on säännös, jonka mukaan 
toimijoiden on ennen tavaroiden tuontia ja vientiä esitettävä tietyt tiedot.

Ehdotuksessa otetaan huomioon asiaa koskevat EU:n tullisäännöstön muutokset, ja siinä 
luodaan EU:n ja Andorran välille erityisjärjestelmä, jolla varmistetaan osapuolten välisen 
kaupan toimivuus ja säilytetään samalla korkea turvallisuustaso.

Ehdotetuilla EU:n ja Andorran kahdenvälisen kaupan turvallisuuteen liittyviä tullitarkastuksia 
koskevilla säännöillä on tarkoitus poistaa tavaroista etukäteen annettavan ilmoituksen 
vaatimus sillä ehdolla, että EU ja Andorra takaavat omilla alueillaan asiaa koskevissa 
säännöissä asetetun turvallisuustason.

Sopimuksen 12 i artiklan 2 kohdassa mahdollistetaan Andorran asiantuntijoiden 
osallistuminen tarkkailijoina Andorraa koskevien asiakohtien käsittelyyn 
tullikoodeksikomitean kokouksissa.

Parlamentti voi hyväksyntämenettelyssä ainoastaan joko hylätä tai hyväksyä 
säädösehdotuksen asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen perusteella. Tässä tapauksessa 
kyseinen valiokunta on kansainvälisen kaupan valiokunta, jolle sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta antaa tämän lausunnon.

Esittelijän pohdintoja

Valmistelija pitää myönteisenä, että ehdotukseen sisältyy joukko toimia, joilla varmistetaan 
sopimuksen yhtäpitävyys asiaa koskevan EU:n säännöstön kehityksen kanssa.

Valmistelija kehottaa sekä komissiota että Andorraa ryhtymään lisäkeskusteluihin, jotta ne 
voivat ottaa huomioon ja mukauttaa tarvittaessa kahdenvälisiä sopimuksia uudistettuun 
tullikoodeksiin, jonka on tarkoitus valmistua EU:ssa viimeistään 24. kesäkuuta 2013.

Valmistelija toteaa, että suuri osa sisämarkkinoista, erityisesti palvelut, työvoima ja pääoma, 
jäävät olemassa olevien sopimusten ulkopuolelle . Valmistelija katsoo, että yhteiset 
sääntelynormit omaavien sisämarkkinoiden ulottaminen koskemaan laajemmin Andorraa 
hyödyttäisi vastavuoroisesti sekä EU:n että Andorran kansalaisia ja liiketoimintaa ja että
sopimuksella ei olisi kielteistä vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan.

Lisäksi valmistelija katsoo, että EU:n ja Andorran suhteita koskevat institutionaaliset puitteet 
ovat edelleen hajanaiset. Hän kannustaa komissiota ja Andorraa jatkamaan vuoropuhelua, 
jotta EU:n ja Andorran suhteita voidaan rationalisoida ja kehittää edelleen siten, että otetaan 
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huomioon erilaisista institutionaalisista malleista saadut kokemukset, kun sisämarkkinoita on 
laajennettu EU:n ulkopuolelle (esim. sopimus Euroopan talousalueesta, EU:n ja Sveitsin 
kahdenväliset sopimukset).

******

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.


