
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK 

z dnia 17 września 2010 r. 

w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk dotyczącego 
definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej 

(2010/626/UE) 

WSPÓLNY KOMITET, 

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk 
z dnia 23 marca 2000 r. ( 1 ) (zwaną dalej „decyzją nr 2/2000”), 
w szczególności uwagi 2 i 3 w dodatku II(a) 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 II(a) do załącz
nika III do decyzji nr 2/2000, jeśli uwarunkowania 
ekonomiczne 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 ( 2 ) i nr 
1/2007 ( 3 ) przedłużające okres stosowania reguł pocho
dzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) 
do załącznika III do decyzji 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 w celu zapewnienia kontynuacji stosowania 
wzajemnych korzyści przewidzianych na mocy decyzji 
nr 2/2000, uważa się za właściwe tymczasowe przedłu 
żenie okresu stosowania reguł pochodzenia ustanowio
nych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika 
III do decyzji nr 2/2000, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Reguły pochodzenia ustanowione w uwagach 2 i 3 w dodatku 
II(a) 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 17 września 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu 

Gustavo MARTIN PRADA 
Przewodniczący
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