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BEKNOPTE MOTIVERING

Belangrijkste elementen van het voorstel

Andorra en de EU vormen sinds 1990 een douane-unie die gebaseerd is op de overeenkomst 
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het 
Vorstendom Andorra. Met de overeenkomst werd een douane-unie opgericht voor niet-
landbouwgoederen (producten die onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het 
geharmoniseerd systeem vallen). 

Dit voorstel sluit aan bij de amendementen op het communautair douanewetboek en op de 
uitvoeringsbepalingen ervan betreffende douaneveiligheidsmaatregelen voor goederen die 
worden uitgevoerd naar of ingevoerd uit landen die geen lid zijn van de EU. De belangrijkste 
wijziging was de invoering van een bepaling dat marktdeelnemers een aantal gegevens 
moeten verstrekken voorafgaand aan de invoer dan wel de uitvoer van goederen.

Rekening houdend met de wijzigingen in het relevante douane-acquis van de EU, zorgt het 
voorstel voor een speciale regeling tussen de EU en Andorra om de handel tussen de twee 
partijen vlot te laten verlopen en tegelijk een hoog veiligheidsniveau te handhaven.

In de voorgestelde douaneveiligheidsvoorschriften voor de bilaterale handel tussen de EU en 
Andorra, is vastgelegd dat de verplichting tot voorafgaande aangifte van goederen wordt 
afgeschaft op voorwaarde dat de EU en Andorra in hun respectieve douanegebieden een 
zelfde veiligheidsniveau handhaven, zoals voorzien in het betreffende acquis.

In artikel 12 decies, lid 2, van de overeenkomst, is opgenomen dat Andorrese deskundigen als 
waarnemers kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Comité douanewetboek voor de 
punten die hen aanbelangen. 

In het kader van de instemmingsprocedure kan het Parlement de voorgestelde handeling enkel 
verwerpen of goedkeuren, op basis van een aanbeveling van zijn bevoegde commissie, in dit 
geval de Commissie internationale handel, waaraan de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming dit advies uitbrengt.

Opmerkingen van de rapporteur

Uw rapporteur is verheugd dat in het voorstel een reeks bepalingen is opgenomen om te 
garanderen dat de overeenkomst in overeenstemming blijft met de ontwikkeling van het 
betreffende EU-acquis.

Uw rapporteur vraagt zowel aan de Commissie als aan Andorra om verdere gesprekken te 
voeren zodat er rekening kan worden gehouden met bilaterale overeenkomsten en zodat ze, 
indien nodig, kunnen worden aangepast aan de lopende uitvoering van het gemoderniseerd 
douanewetboek, die ten laatste tegen 24 juni 2013 in de EU moet zijn afgerond.

Uw rapporteur merkt op dat grote delen van de interne markt buiten de bestaande 
overeenkomsten vallen, in het bijzonder met betrekking tot diensten, arbeid en kapitaal. Uw 
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rapporteur is van mening dat een verdere uitbreiding van de interne markt met 
gemeenschappelijke normen voor Andorra tot wederzijds voordeel zou leiden voor burgers en 
ondernemingen in de EU en in Andorra, en dat de overeenkomst geen enkele negatieve
impact zou mogen hebben op de werking van de interne markt.  

Uw rapporteur merkt verder op dat het bestaande institutionele kader van de relaties tussen de 
EU en Andorra gefragmenteerd blijft. Hij spoort de Commissie en Andorra aan een dialoog te 
blijven voeren om de relaties tussen de EU en Andorra te stroomlijnen en verder te 
ontwikkelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ervaringen die werden 
opgedaan met verschillende institutionele modellen voor het uitbreiden van de interne markt 
buiten de grenzen van de EU (zoals de EER-overeenkomst en de bilaterale overeenkomsten 
tussen de EU en Zwitserland).

******

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te 
geven.


