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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Główne elementy treści wniosku

Od 1990 r. Księstwo Andory i UE tworzą unię celną, która opiera się na porozumieniu 
w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory.
Porozumienie ustanawia unię celną dla towarów nierolnych (produktów objętych działami od 
25 do 97 zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów).

Wniosek odnosi się do zmian we wspólnotowym kodeksie celnym i w przepisach 
wykonawczych do kodeksu, które dotyczą środków bezpieczeństwa stosowanych przez 
organy celne w odniesieniu do towarów wywożonych do państw spoza UE lub z tych państw 
przywożonych. Co najważniejsze zmiany przewidują w szczególności, że przed przywozem 
lub wywozem towarów przedsiębiorcy powinni przedstawiać określone dane.

Uwzględniając zmiany we właściwym dorobku UE w zakresie polityki celnej, wniosek 
ustanawia specjalny system pomiędzy UE a Księstwem Andory w celu zapewnienia płynności 
wymiany handlowej pomiędzy stronami przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa.

Proponowane przepisy celne dotyczące bezpieczeństwa w ramach dwustronnego handlu 
pomiędzy UE a Księstwem Andory przewidują, że wymóg wcześniejszego zgłaszania 
towarów jest zniesiony pod warunkiem, że UE i Andora zagwarantują na swoim terytorium 
równoważny poziom bezpieczeństwa, zgodnie z właściwym dorobkiem prawnym.

Artykuł 12i ust. 2 porozumienia zapewnia ekspertom andorskim udział – w charakterze 
obserwatorów – w posiedzeniach Komitetu Kodeksu Celnego, o ile podczas posiedzeń 
omawiane są dotyczące ich kwestie.

W ramach procedury zgody Parlament może jedynie odrzucić lub zatwierdzić proponowany 
akt, w oparciu o zalecenie właściwej komisji – w tym wypadku jest to Komisja Handlu 
Międzynarodowego (INTA) – do której Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów kieruje niniejszą opinię.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek zawiera zbiór środków, które 
mają zagwarantować, że porozumienie będzie zgodne z opracowaniem właściwego dorobku 
prawnego UE.

Sprawozdawca wzywa Komisję Europejską i Księstwo Andory do prowadzenia dalszych 
rozmów w celu uwzględnienia, a w razie potrzeby dostosowania, dwustronnych ustaleń do 
trwającego procesu wdrażania zmodernizowanego kodeksu celnego, który w UE powinien się 
zakończyć do dnia 24 czerwca 2013 r.

Sprawozdawca zauważa, że duża część rynku wewnętrznego pozostaje poza istniejącymi 
porozumieniami, szczególnie w zakresie usług, siły roboczej i kapitału. Sprawozdawca 
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uważa, że dalsze rozszerzenie rynku wewnętrznego poprzez objęcie Księstwa Andory 
wspólnymi standardami regulacyjnymi powinno przynieść korzyść zarówno obywatelom, jak 
i przedsiębiorstwom w UE i Księstwie Andory oraz że przedmiotowe porozumienie nie 
powinno wywrzeć negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.  

Sprawozdawca uważa ponadto, że obowiązujące ramy instytucjonalne dotyczące wzajemnych 
stosunków pomiędzy UE a Księstwem Andory pozostają zdefragmentowane. Sprawozdawca 
zachęca Komisję Europejską i Księstwo Andory, aby kontynuowały dialog w celu 
usprawniania i dalszego rozwijania stosunków pomiędzy UE a Księstwem Andory, 
uwzględniając doświadczenia z różnymi instytucjonalnymi modelami rozszerzania rynku 
wewnętrznego poza UE (np. porozumienie EOG, umowy dwustronne UE–Szwajcaria itp.).

******

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji właściwej dla tej sprawy, aby zaproponowała wyrażenie 
zgody przez Parlament.


