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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Conteúdo principal da proposta

Andorra e a União Europeia formam uma união aduaneira desde 1990, a qual é baseada no 
Acordo sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Económica Europeia e o Principado 
de Andorra. O acordo estabelece uma união aduaneira para produtos não agrícolas (produtos 
abrangidos pelos capítulos 25 a 97 do Sistema Harmonizado). 

A proposta está relacionada com as alterações ao Código Aduaneiro Comunitário e às suas 
disposições de aplicação, no que respeita às medidas aduaneiras de segurança aplicáveis às 
mercadorias importadas ou exportadas de países terceiros. Um aspecto particularmente 
importante dessas alterações é a inclusão de uma disposição que obriga os operadores a 
apresentarem um certo número de dados antes da importação e da exportação das 
mercadorias.

Tendo em conta a evolução do acervo aduaneiro da UE nesta matéria, a proposta estabelece 
um regime especial entre a União Europeia e Andorra para garantir a fluidez das trocas 
comerciais mantendo, simultaneamente, um elevado nível de segurança.

As medidas aduaneiras de segurança propostas para o comércio bilateral entre a União 
Europeia e Andorra prevêem a supressão da obrigação de declaração prévia das mercadorias 
na condição de que a UE e Andorra garantam nos respectivos territórios um nível de 
segurança equivalente ao proporcionado pelo acervo respectivo.

O artigo 12.º-I, n.º  2, do acordo permite a participação de peritos andorranos, na qualidade de 
observadores, nas reuniões do Comité do Código Aduaneiro, desde que sejam debatidas 
questões que lhes digam respeito. 

Nos termos do processo de aprovação, o Parlamento só pode rejeitar ou aprovar o acto 
proposto, com base numa recomendação da comissão competente quanto à matéria de fundo –
neste caso a Comissão do Comércio Internacional (INTA), à qual a Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores apresentou o presente parecer.

Observações do relator

O relator congratula-se com o facto de a proposta incluir um conjunto de medidas destinadas a 
garantir que o acordo continua a acompanhar a evolução do acervo da UE nesta matéria.

O relator convida a Comissão e Andorra a prosseguirem as conversações, a fim de terem em 
conta e, se necessário, adaptarem os acordos bilaterais à aplicação actualmente em curso do 
Código Aduaneiro Modernizado, que deverá estar concluída, na União Europeia, em 24 de 
Junho de 2013, o mais tardar.

O relator observa que grandes parcelas do mercado interno permanecem de fora dos acordos 
existentes, nomeadamente no que diz respeito aos serviços, ao trabalho e aos capitais. O 
relator considera que uma nova extensão do mercado interno a Andorra, com normas 
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regulamentares comuns, deve reverter em benefício mútuo dos cidadãos e das empresas da 
UE e de Andorra, e que o acordo não deve ter qualquer impacto negativo no funcionamento 
do mercado interno.   

O relator considera ainda que o actual quadro institucional das relações UE-Andorra continua 
a estar fragmentado. Exorta a Comissão e Andorra a prosseguirem o diálogo, a fim de 
racionalizarem e desenvolverem as relações entre a União Europeia e Andorra, tendo em 
conta as experiências com diferentes modelos institucionais de extensão do mercado interno 
para além das fronteiras da UE (por exemplo, o acordo EEE, os acordos bilaterais entre a UE 
e a Suíça, etc.). 

******

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê 
a sua aprovação.


