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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kontenut prinċipali tal-proposta

L-Andorra u l-UE jiffurmaw Unjoni Doganali li ilha teżisti mill-1990 u hija bbażata fuq 
ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta’ 
Andorra. Il-ftehim jistabbilixxi unjoni doganali għal oġġetti li mhumiex agrikoli (prodotti 
inklużi fil-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata). 

Il-proposta hija marbuta mal-emendi għall-Kodiċi Doganali Komunitarju u r-Regoli ta’ 
Implimentazzjoni tiegħu, rigward il-miżuri għas-sigurtà doganali li huma esportati lejn jew 
importati minn pajjiżi li m’humiex membri tal-UE. L-iktar ħaġa importanti hi li l-bidliet 
fihom dispożizzjoni li n-negozjanti għandhom jippreżentaw xi informazzjoni qabel ma 
jimportaw jew jesportaw l-oġġetti.

Billi jitqiesu l-bidliet fl-acquis doganali rilevanti tal-UE, il-proposta tistabbilixxi reġim 
speċjali bejn l-UE u l-Andorra biex tiżgura li l-kummerċ isir mingħajr xkiel bejn iż-żewġ 
partijiet filwaqt li jinżamm livell għoli ta’ sigurtà.

Ir-regoli proposti dwar is-sigurtà doganali fil-kummerċ bilaterali bejn l-UE u l-Andorra 
jipprevedu t-tneħħija tar-rekwiżit ta’ dikjarazzjoni minn qabel ta’ oġġetti, bil-kundizzjoni li l-
UE u l-Andorra jiggarantixxu fit-territorji rispettivi tagħhom livell ekwivalenti ta’ sigurtà kif 
ipprovdut mill-acquis rispettiv.

L-Artikolu 12i, il-paragrafu 2 tal-arranġament jiffaċilita lill-esperti mill-Andorra biex 
jipparteċipaw bħala osservaturi f'laqgħat tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali, sakemm jiġu 
diskussi l-punti relatati magħhom. 

Il-Parlament, fil-kuntest tal-proċedura ta' approvazzjoni, jista' biss jew jirrifjuta jew japprova 
l-att propost, abbażi ta' rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli tiegħu, f'dan il-każ il-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA), li għalih il-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur qed jindirizza din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa’ l-fatt li l-proposta tinkludi sett ta' miżuri biex jiġi żgurat li l-ftehim jibqa' 
konformi mal-iżvilupp tal-acquis rilevanti tal-UE.

Ir-Rapporteur jitlob kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Andorra jimpenjaw ruħhom f’iktar 
djalogi sabiex jitqiesu u jekk meħtieġ jiġu adattati arranġamenti bilaterali għall-
implimentazzjoni għaddejja bħalissa tal-Kodiċi Doganali Modernizzata, li għandha titwettaq 
fi ħdan l-UE sal-24 ta’ Ġunju 2013.

Ir-Rapporteur jinnota li partijiet kbar tas-suq intern jibqgħu barra l-ftehimiet eżistenti, 
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partikolarment rigward is-servizzi, ix-xogħol u l-kapital. Ir-Rapporteur jemmen li estensjoni 
ikbar tas-suq intern mal-istandards regolatorji għall-Andorra għandha tkun ta’ benefiċċju 
reċiproku għaċ-ċittadini u n-negozji fl-UE u l-Andorra, u li l-ftehim ma għandux ikollu impatt
negattiv fuq il-funzjonament tas-Suq Intern.  

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li l-qafas istituzzjonali eżistenti tar-relazzjonijiet bejn l-
UE u l-Andorra għadu frammentat. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Andorra jżommu d-
djalogu għaddej sabiex iżommu l-konformità u jiżviluppaw iktar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u 
l-Andorra, billi jitqiesu l-esperjenzi b’diversi mudelli istituzzjonali għat-tkabbir tas-suq intern 
barra l-UE (eż Ftehim ŻEE, ftehimiet bilaterali bejn l-UE u l-Isvizzera eċċ.).

******

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu.


