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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Svarbiausi pasiūlymo aspektai

Andora ir ES nuo 1990 m. sudaro muitų sąjungą, kuri grindžiama Europos ekonominės 
bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimu pasikeičiant laiškais. Pagal šį susitarimą 
sudaryta muitų sąjunga, kurios priemonės taikomos ne žemės ūkio produktams (produktams, 
įrašytiems į Suderintos sistemos 1–24 skyrius).

Į šį pasiūlymą įrašyti Bendrijos muitinės kodekso ir jo įgyvendinimo nuostatų, susijusių su 
muitinės saugumo priemonėmis į ne ES šalis eksportuojamoms ar iš jų importuojamoms 
prekėms, pakeitimais. Svarbiausia, kad į pakeitimus įtraukta nuostata, jog iš ekonominių 
operacijų vykdytojų prieš įvežant ir išvežant prekes bus reikalaujama pateikti tam tikrus 
duomenis.

Atsižvelgiant į atitinkamų ES muitinės teisyno nuostatų pakeitimus, pasiūlyme nustatoma 
speciali ES ir Andoros tvarka, skirta sklandžiai abiejų šalių prekybai užtikrinti ir aukštam 
saugumo lygiui išlaikyti.

Siūlomose su muitinės saugumo priemonėmis susijusiose ES ir Andoros dvišalės prekybos 
taisyklėse numatyta, kad panaikinamas reikalavimas deklaruoti prekes prieš jas įvežant su 
sąlyga, kad ES ir Andora savo muitų teritorijoje užtikrins tinkamą saugumo lygį, kaip 
nustatyta atitinkamose Bendrijos teisyno nuostatose.

Pagal susitarimo 12i straipsnio 2 dalį Andoros Kunigaikštystės ekspertams sudaromos sąlygos 
kaip stebėtojams dalyvauti Muitinės kodekso komiteto posėdžiuose tada, kai aptariami su jais 
susiję klausimai.

Pagal pritarimo procedūrą Parlamentas, vadovaudamasis atsakingo komiteto (šiuo atveju –
Tarptautinės prekybos komiteto (INTA), kuriam Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas teikia šią nuomonę) rekomendacija, gali tik atmesti siūlomą aktą arba jam pritarti.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas džiaugiasi tuo, kad į pasiūlymą įtrauktos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
susitarimo nuostatos bus keičiamos kartu su atitinkamomis ES teisyno nuostatomis.

Pranešėjas ragina Komisiją ir Andorą tęsti derybas, kad būtų atsižvelgiama į šiuo metu 
vykstantį atnaujinto muitinės kodekso įgyvendinimą, kuris ES turėtų būti baigtas iki 2013 m. 
birželio 24 d., ir, jei reikia, suderinti su juo dvišalius susitarimus.

Pranešėjas pažymi, kad didelė vidaus rinkos dalis neįtraukta į esamus susitarimus, ypač 
paslaugų, darbo ir kapitalo rinka. Pranešėjas mano, kad tolesnis vidaus rinkos, kurioje galioja 
bendri reguliavimo standartai, atvėrimas Andorai būtų abipusiai naudingas ES ir Andoros 
piliečiams ir įmonėms ir kad šis susitarimas neturėtų turėti neigiamos įtakos vidaus rinkos 
veikimui.
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Pranešėjas taip pat mano, kad esama ES ir Andoros santykių institucinė sistema vis dar yra 
nenuosekli. Jis ragina Komisiją ir Andorą tęsti dialogą siekiant, kad ES ir Andoros santykiai 
taptų veiksmingesni, ir plėtoti šiuos santykius atsižvelgiant į įvairius institucinius pavyzdžius 
ir į patirtį išplečiant vidaus rinką už ES ribų (pvz., EEE susitarimas, ES ir Šveicarijos dvišaliai 
susitarimai ir kt.).

******

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą siūlyti Parlamentui duoti pritarimą.


