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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hlavný obsah návrhu

Andorra a EÚ tvoria od roku 1990 colnú úniu, ktorá je založená na Dohode vo forme výmeny 
listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom. 
Dohodou sa vytvára colná únia pre nepoľnohospodársky tovar (výrobky, na ktoré sa vzťahujú 
kapitoly 25 až 97 harmonizovaného systému). 

Predkladaný návrh súvisí so zmenou a doplnením Colného kódexu Spoločenstva a jeho 
vykonávacích pravidiel, pokiaľ ide o colné bezpečnostné opatrenia pre tovar, ktorý bol 
vyvezený do krajín mimo EÚ alebo bol z týchto krajín dovezený. Čo je však najdôležitejšie, 
úprava obsahuje ustanovenie, podľa ktorého by obchodníci pred dovozom alebo vývozom 
tovaru mali poskytovať určité údaje.

V tomto návrhu sa vzhľadom na úpravu príslušného acquis v colnej oblasti stanovuje medzi 
EÚ a Andorrou osobitný režim, ktorého cieľom je zabezpečiť hladké fungovanie obchodu 
medzi oboma stranami a zároveň udržať vysokú mieru bezpečnosti.

Podľa navrhovaných pravidiel o colnej bezpečnosti v dvojstrannom obchode medzi EÚ 
a Andorrou by sa mala požiadavka colného vyhlásenia pred vstupom tovaru do krajiny zrušiť 
pod podmienkou, že EÚ a Andorra na svojom území zabezpečia takú úroveň bezpečnosti, aká 
sa stanovuje v príslušných acquis.

Článok 12i ods. 2 pravidiel umožňuje andorrským odborníkom, aby sa ako pozorovatelia 
zúčastňovali na schôdzach Výboru pre colný kódex, pokiaľ sa na nich prerokúvajú otázky, 
ktoré sa ich týkajú. 

Parlament môže v rámci postupu súhlasu navrhovaný akt buď odmietnuť, alebo prijať, a to 
na základe odporúčania príslušného výboru, v tomto prípade Výboru pre medzinárodný 
obchod (INTA), ktorému Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predkladá svoje 
stanovisko.

Pripomienky spravodajcu

Spravodajca víta, že návrh zahŕňa súbor opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť zachovanie 
súladu dohody s vývojom príslušného acquis EÚ.

Spravodajca vyzýva Komisiu i Andorru, aby pokračovali v rokovaniach s cieľom zohľadniť 
a v prípade potreby upraviť dvojstranné dohody vzhľadom na prebiehajúce vykonávanie 
modernizovaného Colného kódexu, ktorý by mal byť v rámci EÚ dokončený najneskôr 
do 24. júna 2013.

Spravodajca konštatuje, že na veľkú časť vnútorného trhu sa existujúce dohody stále 
nevzťahujú, a to najmä pokiaľ ide o služby, prácu a kapitál. Spravodajca sa domnieva, že 
ďalšie rozšírenie vnútorného trhu na Andorru, pokiaľ ide o spoločné regulačné normy, by 
malo byť obojstranne prospešné pre občanov a podniky v EÚ i v Andorre a že dohoda by 
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nemala mať na fungovanie vnútorného trhu žiadny negatívny vplyv.

Spravodajca sa ďalej domnieva, že existujúci inštitucionálny rámec vzťahov medzi EÚ 
a Andorrou je aj naďalej rozdrobený. Povzbudzuje Komisiu a Andorru, aby pokračovali 
v dialógu s cieľom zefektívňovať a ďalej rozvíjať vzťahy medzi EÚ a Andorrou 
a zohľadňovali pritom skúsenosti s rozličnými inštitucionálnymi modelmi rozširovania 
vnútorného trhu nad rámec EÚ (napr. Dohoda o EHP, dvojstranné dohody medzi EÚ 
a Švajčiarskom atď.).

******

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.


