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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru comerţ internaţional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
dintre Uniunea Europeană şi Principatul Andorra de extindere la măsurile 
vamale de securitate a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între 
Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra
(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Conţinutul propunerii

Andorra şi UE formează o uniune vamală din 1990, bazată pe un acord sub forma unui 
schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra. Acordul 
stabileşte o uniune vamală pentru produsele neagricole (produsele incluse în capitolele 25-97 
din Sistemul armonizat). 

Propunerea priveşte modificările la Codul Vamal Comunitar şi dispoziţiile de aplicare a 
acestuia, referitoare la normele de securitate vamală pentru mărfurile exportate sau importate 
în/din ţările din afara UE. Cel mai important, modificările prevăd prezentarea de către 
operatori a unui anumit număr de date înainte de importul şi exportul de mărfuri.

Având în vedere modificările din acquis-ul vamal relevant al UE, propunerea instituie un 
regim special între UE şi Andorra pentru a garanta fluiditatea schimburilor şi menţinerea unui 
nivel ridicat de securitate.

Normele propuse de securitate vamală în acordul bilateral dintre UE şi Andorra prevăd 
abrogarea cerinţei de declarare prealabilă a mărfurilor, cu condiţia ca UE şi Andorra să 
garanteze pe teritoriul lor respectiv un nivel de securitate similar, aşa cum prevede acquis-ul.

Articolul 12i alineatul (2) din dispozitiv permite experţilor din Principatul Andorra 
participarea, în calitate de observatori şi pentru aspectele care îi privesc, la reuniunile 
Comitetului Codului Vamal. 

Parlamentul, în cadrul procedurii de aprobare, poate fie să respingă, fie să aprobe actul 
propus, pe baza unei recomandări a comisiei sale competente, şi anume Comisia pentru 
comerţ internaţional (INTA), căreia îi este adresat prezentul aviz emis de Comisia pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor.

Observaţiile raportorului pentru aviz

Raportorul salută faptul că propunerea include un set de măsuri care să asigure că acordul 
rămâne conform cu evoluţiile din acquis-ul relevant. 

Raportorul solicită Comisiei şi Principatului Andorra să continue negocierile pentru a ţine 
cont (şi, după caz, pentru a adapta acordurile bilaterale) de implementarea actuală a Codului 
Vamal Modernizat, ce ar trebui să se încheie în UE cel mai târziu la 24 iunie 2013.

Raportorul constată că părţi importante din piaţa internă nu sunt incluse în acordurile 
existente, mai ales cu privire la servicii, muncă şi capital. Raportorul consideră o extindere 
suplimentară a pieţei interne cu norme de reglementare comune cu Andorra ar fi în avantajul 
cetăţenilor, cât şi al întreprinderilor din UE şi Andorra, şi că acordul nu ar trebui să aibă un 
impact negativ asupra funcţionării pieţei interne.  

Raportorul consideră, de asemenea, că actualul cadru instituţional pentru relaţiile UE-Andorra 
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rămâne fragmentat. Raportorul încurajează Comisia şi Principatul Andorra să continue 
dialogul pentru a consolida şi pentru a dezvolta relaţii mai strânse între cele două entităţi, 
având în vedere experienţele cu diversele modele instituţionale de extindere a pieţei interne în 
afara UE (de exemplu, acordul SEE, acordurile bilaterale UE-Elveţia etc.).

******

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerţ 
internaţional, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.


