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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma galvenais saturs

Kopš 1990. gada Andora un ES veido muitas savienību, kas balstīta uz Nolīgumu vēstuļu 
apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Andoras Firstisti. Ar šo nolīgumu 
dibina muitas savienību nelauksaimniecības precēm (produktiem, uz kuriem attiecas 
harmonizētās sistēmas 25.–97. nodaļa). 

Priekšlikums ir saistīts ar grozījumiem Kopienas Muitas kodeksā un tā piemērošanas 
noteikumos, kas attiecas uz muitas drošības pasākumiem precēm, kuras tiek eksportētas un 
importētas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Vissvarīgākais, izmaiņās ietilpst noteikums, ka 
tirgotājiem ir jāsniedz noteikta informācija pirms preču importēšanas vai eksportēšanas.

Ņemot vērā izmaiņas attiecīgajā ES muitas acquis, priekšlikums nodibina īpašu režīmu starp 
ES un Andoru, lai nodrošinātu brīvu tirdzniecības plūsmu, vienlaikus garantējot augstu 
drošības līmeni.

Ierosinātie noteikumi muitas drošībā divpusējā tirdzniecībā starp ES un Andoru paredz, ka 
iepriekšēja preču deklarēšanas nepieciešamība ir jāatceļ ar nosacījumu, ka ES un Andora 
garantē savā teritorijā līdzvērtīgu drošības līmeni, kā noteikts attiecīgajā acquis.

Nolīguma 12.i panta 2. punkts ļauj Andoras ekspertiem piedalīties Muitas kodeksa komitejas 
sēdēs novērotāja statusā jautājumos, kas tos skar. 

Parlaments, rīkojoties saskaņā ar piekrišanas procedūru, var vai nu noraidīt, vai arī apstiprināt 
tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz kompetentās komitejas, šajā gadījumā 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA), ieteikumu, par ko Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteja iesniedz minētajai komitejai šo atzinumu.

Referenta apsvērumi

Referents atzinīgi vērtē, ka priekšlikumā iekļauts pasākumu kopums, lai nodrošinātu, ka 
nolīgums saglabājas saskaņā ar attiecīgo ES acquis attīstību.

Referents aicina Komisiju un Andoru iesaistīties turpmākās sarunās, lai ņemtu vērā un, ja 
nepieciešams, pielāgotu divpusējos nolīgumus pašlaik notiekošajai modernizēta Muitas 
kodeksa ieviešanai, kas jāpabeidz ES vēlākais līdz 2013. gada 24. jūnijam.

Referents norāda, ka lieli iekšējā tirgus segmenti joprojām atrodas ārpus esošiem nolīgumiem, 
jo īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, darbaspēku un kapitālu. Referents uzskata, ka tālāka 
iekšējā tirgus paplašināšana bez kopējiem reglamentējošiem standartiem Andorai radīs 
abpusējus ieguvumus iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai ES un Andorā un ka nolīgumam 
nepiemīt negatīva ietekme uz Iekšējā tirgus funkcionēšanu.  

Referents uzskata arī, ka esošā ES un Andoras attiecības reglamentējošā sistēma joprojām ir 
sadrumstalota. Viņš mudina Komisiju un Andoru turpināt sarunas, lai tālāk attīstītu attiecības 
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starp ES un Andoru, ņemot vērā pieredzi ar dažādiem iestāžu modeļiem iekšējā tirgus 
paplašināšanai ārpus ES (piemēram, Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu, ES un Šveices 
divpusējais nolīgums u. c.).

******

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.


