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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vsebina predloga

Andora in Evropska unija od leta 1990 tvorita carinsko unijo, ki temelji na sporazumu v obliki 
izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro. S 
sporazumom je nastala carinska unija za nekmetijske proizvode (proizvodi, ki se uvrščajo v 
poglavja 25 do 97 harmoniziranega sistema). 

Predlog je povezan s predlogi sprememb Carinskega zakonika Skupnosti in določb za 
izvajanje tega zakonika v zvezi z varnostnimi ukrepi za blago, ki se izvaža v države, ki niso 
članice EU, ali uvaža iz njih. Najpomembneje je, da spremembe vsebujejo ukrep, da 
gospodarski subjekti pred uvozom in uvozom blaga predložijo nekatere podatke.

Ob upoštevanju sprememb ustreznega carinskega pravnega reda EU predlog ustvarja poseben 
režim med EU in Andoro, ki zagotavlja nemoteno trgovino med obema stranema in hkrati 
ohranja visoko raven varnosti.

Predlagana pravila o carinski varnosti v dvostranski trgovini med EU in Andoro predvidevajo 
odpravo zahteve o predhodni deklaraciji blaga pod pogojem, da EU in Andora vsaka na 
svojem ozemlju zagotovita enako raven varnosti, kot jo zagotavlja ustrezni pravni red.

Člen 12i(2) sporazuma andorskim strokovnjakom omogoča, da lahko kot opazovalci 
sodelujejo na sestankih Odbora za carinski zakonik, če se razpravlja o zadevah, ki jih 
zadevajo.

V okviru postopka odobritve lahko Parlament le zavrne oziroma potrdi predlagani akt na 
podlagi priporočila svojega pristojnega odbora, v tem primeru Odbora za mednarodno 
trgovino (INTA), na katerega Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov naslavlja to 
mnenje.

Pripombe poročevalca

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da predlog vključuje sklop ukrepov, ki zagotavljajo, da 
sporazum ostane v skladu z razvojem ustreznega pravnega reda EU.

Poročevalec poziva Komisijo in Andoro, naj nadaljujeta pogovore ter upoštevata in po potrebi 
sprejmeta dvostranske sporazume za tekoče izvajanje posodobljenega Carinskega zakonika, ki 
naj bi bil znotraj EU dokončan najkasneje do 24. junija 2013.

Poročevalec opozarja, da velik del notranjega trga ostaja izven obstoječih sporazumov, zlasti 
v povezavi s storitvami, z delom in s kapitalom. Poročevalec meni, da bi bila nadaljnja širitev 
notranjega trga s skupnimi regulativnimi standardi na Andoro v obojestransko korist 
državljanov in podjetij v EU in Andori in da sporazum ne bi smel negativno vplivati na 
delovanje notranjega trga.  

Poročevalec nadalje meni, da je obstoječ institucionalni okvir odnosov med EU in Andoro še 
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vedno razdrobljen. Spodbuja Komisijo in Andoro, naj nadaljujeta dialog, da bi usmerjali in 
nadalje razvijali odnose med EU in Andoro ob upoštevanju izkušenj z različnimi 
institucionalnimi modeli širitve notranjega trga izven EU (npr. sporazum o Evropskem 
gospodarskem prostoru, dvostranski sporazum EU-Švica itn.).

******

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo privolitev.


