
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 12 lipca 2010 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk 
w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego 

definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej 

(2010/479/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Wspólna deklaracja V ( 1 ) do decyzji nr 2/2000 Wspólnej 
Rady UE-Meksyk ( 2 ) ustanowionej na mocy Umowy 
o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji poli
tycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej 
strony, podpisanej w Brukseli dnia 8 grudnia 
1997 r. ( 3 ) (zwanej dalej „decyzją nr 2/2000”), przewi
duje, że Wspólny Komitet UE-Meksyk, ustanowiony na 
mocy tej umowy, sprawdza konieczność przedłużenia 
poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania reguł pocho
dzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do 
załącznika III do decyzji nr 2/2000. 

(2) W dniach 22 marca 2004 r. i 14 czerwca 2007 r. 
Wspólny Komitet przyjął decyzje nr 1/2004 ( 4 ) i nr 
1/2007 ( 5 ) przedłużające okres stosowania reguł pocho
dzenia ustanowionych w powyższych uwagach odpo
wiednio do dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 
30 czerwca 2009 r. 

(3) Zgodnie z analizą odpowiednich uwarunkowań ekono
micznych, przeprowadzoną zgodnie ze wspólną dekla
racją V, uważa się za właściwe kolejne tymczasowe prze
dłużenie okresu stosowania reguł pochodzenia ustano
wionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika 

III do decyzji nr 2/2000, zapewniając w ten sposób 
kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewi
dzianych na mocy tej decyzji. 

(4) Przedłużenie okresu stosowania reguł pochodzenia, usta
nowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika 
III do decyzji nr 2/2000, przyznane decyzją Wspólnego 
Komitetu nr 1/2007, wygasło w dniu 30 czerwca 
2009 r.; aby nie zakłócać istniejących uwarunkowań 
ekonomicznych, za właściwe uznaje się zatem stoso
wanie decyzji o ponownym przedłużeniu, której dotyczy 
wniosek, z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2009 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Wspólnego Komi
tetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 
2/2000, jest określone w dołączonym projekcie decyzji Wspól
nego Komitetu. 

Artykuł 2 

Decyzja Wspólnego Komitetu zostaje opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. 

W imieniu Rady 

S. LARUELLE 
Przewodniczący

PL L 234/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.9.2010 

( 1 ) Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 1167. 
( 2 ) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10 i Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 1 

(załączniki). 
( 3 ) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45. 
( 4 ) Dz.U. L 113 z 20.4.2004, s. 60. 
( 5 ) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 15.



ZAŁĄCZNIK 

Wniosek 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK 

NR …/2009 

z dnia 

w sprawie załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. 
dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej 

WSPÓLNY KOMITET, 

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk 
z dnia 23 marca 2000 r. (zwaną dalej „decyzją nr 2/2000”), 
w szczególności uwagi 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III 
dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz 
metod współpracy administracyjnej i wspólną deklarację V do 
tej decyzji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik III do decyzji nr 2/2000 ustanawia reguły 
pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium 
Stron Umowy. 

(2) Zgodnie ze wspólną deklaracją V Wspólny Komitet 
sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 
30 czerwca 2003 r. stosowania reguł pochodzenia usta
nowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika 
III do decyzji nr 2/2000, jeśli uwarunkowania ekono
miczne stanowiące podstawę ustanowienia reguły ujętej 
w tych uwagach nadal będą aktualne. W dniach 
22 marca 2004 r. i 14 czerwca 2007 r. Wspólny 
Komitet UE-Meksyk przyjął decyzje nr 1/2004 i nr 
1/2007 przedłużające okres stosowania reguł pocho
dzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa 
do załącznika III do decyzji nr 2/2000 odpowiednio do 
dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 30 czerwca 2009 r. 

(3) Zgodnie z analizą odpowiednich uwarunkowań ekono
micznych, przeprowadzoną zgodnie ze wspólną dekla

racją V, uważa się za właściwe – w celu zapewnienia 
kontynuacji stosowania wzajemnych korzyści przewidzia
nych na mocy decyzji nr 2/2000 – tymczasowe przedłu 
żenie okresu stosowania reguł pochodzenia ustanowio
nych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III 
do decyzji nr 2/2000, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Reguły pochodzenia ustanowione w uwagach 2 i 3 w dodatku 
IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000 stosuje się do dnia 
30 czerwca 2014 r. zamiast reguł pochodzenia ustanowionych 
w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wymiany przez 
Strony pisemnych powiadomień potwierdzających zakończenie 
odpowiednich procedur prawnych. 

Artykuł 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 

W imieniu Wspólnego Komitetu 
Przewodniczący

PL 4.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 234/15


