
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY 
UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UE–OWP 

z dnia 8 maja 2014 r. 

zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu 
stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, 
z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej 
Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty 

pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej 

(2014/867/UE) 

WSPÓLNY KOMITET, 

uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy 
między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Pales
tyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 3 do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w 
sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwo
lenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej 
strony (1) („Układ”), zmieniony decyzją nr 1/2009 Wspólnego Komitetu WE-OWP z dnia 24 czerwca 2009 r. (2), 
dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwolnienie z należności celnych lub opłat o podobnym skutku 
do dnia 31 grudnia 2009 r. 

(2)  W 2010 r. na wniosek OWP Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania art. 15 Protokołu 3 do 
Układu do dnia 31 grudnia 2012 r. Wspólny Komitet UE-OWP nie podjął jednak nigdy decyzji w tej sprawie. 

(3)  Dążąc do zachowania przejrzystości oraz w celu zapewnienia przedsiębiorcom długoterminowej ekonomicznej 
przewidywalności i pewności prawa, a także w celu objęcia przedłużeniem również okresu, którego dotyczył 
wniosek Komisji, strony Układu uzgodniły, że stosowanie art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu przedłuża się o 
sześć lat, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 3 do Układu. 

(5)  Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., 
niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 15 ust. 7 ostatni akapit Protokołu 3 do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego 
w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia 
Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, dotyczącego 
definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym poro
zumieniem.”. 
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(1) Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3. 
(2) Dz.U. L 298 z 13.11.2009, s. 1. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu 
H. MINGARELLI 

Przewodniczący  
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