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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat főbb elemei

Andorra és az EU 1990 óta vámuniót alkot, amelynek alapja az Európai Gazdasági Közösség 
és az Andorrai Hercegség között levélváltás formájában létrejött megállapodás. A 
megállapodás a nem mezőgazdasági árucikkekre (a Harmonizált Rendszer 25–97. 
árucsoportjába tartozó árucikkek) vonatkozóan hozza létre a vámuniót. 

A javaslat összefüggésben áll a Közösségi Vámkódex és annak végrehajtási rendelkezései 
módosításaival, amelyek tárgya a nem uniós tagállamokba exportált, illetve onnan importált 
árukra vonatkozó biztonsági vámintézkedések. A módosítások leglényegesebb rendelkezése 
az, hogy a kereskedőknek bizonyos adatokat meg kell adniuk az áruk behozatalát és kivitelét
megelőzően.

A javaslat, tekintetbe véve a megfelelő uniós vámjogi vívmányokban bekövetkezett 
változásokat, egyedi rendszert hoz létre az EU és Andorra között az áruforgalom 
zökkenőmentességének biztosítása, egyúttal pedig a magas szintű biztonság fenntartása 
érdekében.

Az EU és Andorra közötti kétoldalú kereskedelem javasolt biztonsági vámszabályai szerint 
eltörlik az előzetes vámáru-nyilatkozattal kapcsolatos követelményt, amennyiben az EU és 
Andorra a saját területén az adott vívmányokban elrendelteknek megfelelően azonos 
biztonsági szintet garantál.

A megállapodás 12i. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy andorrai szakértők 
megfigyelőként részt vegyenek a Vámkódex Bizottság ülésein, ha az őket érintő kérdésekről 
van szó. 

A Parlament az egyetértési eljárás keretében csupán vagy elutasíthatja, vagy jóváhagyhatja a 
javasolt jogi aktust az illetékes bizottsága által készített ajánlás alapján, amely bizottság jelen 
esetben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA), amelyhez a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság e véleményt intézi.

Az előadó megjegyzései

Az előadó üdvözli, hogy a javaslat egy sor intézkedést tartalmaz annak biztosítására, hogy a 
megállapodás összhangban álljon a megfelelő uniós vívmányok alakulásával.

Az előadó felszólítja a Bizottságot és Andorrát, hogy tárgyaljanak tovább és vegyék 
figyelembe a Korszerűsített Vámkódex jelenleg zajló és az EU-ban legkésőbb 2013. június 
24-ig lezárandó végrehajtását, valamint ha szükséges, igazítsák hozzá a kétoldalú 
megállapodásokat.

Az előadó megjegyzi, hogy a belső piac tetemes része kívül marad az érvényben lévő 
megállapodásokon, különösen ami a szolgáltatásokat, a munkát és a tőkét illeti. Az előadó 
úgy véli, hogy a belső piac közös szabályozói normákkal való további kiszélesítésének 
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Andorra felé az uniós és az andorrai polgárok és vállalkozások kölcsönös javát kell 
szolgálnia, és a megállapodás nem lehet kedvezőtlen hatással a belső piac működésére.  

Az előadó emellett úgy gondolja, hogy az EU és Andorra közötti jelenlegi intézményi keret 
továbbra is széttöredezett. Bátorítja a Bizottságot és Andorrát, hogy folytassák a párbeszédet 
az Unió és Andorra közötti kapcsolatok egyszerűsítése és továbbfejlesztése érdekében, 
figyelembe véve a belső piac EU-n túli kiterjesztése intézményes modelljeinek (például EGT-
megállapodás, EU–Svájc kétoldalú megállapodások stb.) tapasztalatait.

******

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja  a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja 
hozzájárulását..


