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Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és Társulási
Tanácson belül az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának
meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3.
jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében a pán-euromediterrán
preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményre hivatkozó
jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben az Európai Unió által
képviselendő álláspontról
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INDOKOLÁS
1.

A JAVASLAT HÁTTERE

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény1 (a
továbbiakban: az egyezmény) a szerződő felek közötti releváns megállapodások hatálya alá
tartozó kereskedelem tárgyát képező termékek származása tekintetében állapít meg
rendelkezéseket. Az EU és Szerbia 2011. június 15-én, illetve 2012. november 12-én írta alá
az egyezményt.
Az EU és Szerbia 2012. március 26-án, illetve 2013. július 1-jén helyezte letétbe elfogadási
okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen az egyezmény 10. cikkének (3)
bekezdése értelmében az egyezmény az EU és Szerbia tekintetében 2012. május 1-jén, illetve
2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.
Az egyezmény 6. cikke értelmében a szerződő felek az egyezmény hatékony alkalmazását
biztosító megfelelő intézkedéseket hoznak. Ezért az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodással2 létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsnak határozatot kell elfogadnia
a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés
módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében az
egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítéséről. A Stabilizációs és Társulási
Tanácsban az Európai Unió által képviselendő álláspontot a Tanácsnak kell meghatároznia.
2.

AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A
HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az uniós tagállamokkal a Vámkódex Bizottság (Származási Szekció) 2013. május 13-i ülésén
konzultáltak a tanácsi határozattervezetről. Az egyezmény szerződő feleivel a páneuromediterrán munkacsoport 2013. május 14–15-i ülésén konzultáltak.
Külső szakértő bevonására nem volt szükség. Hatásvizsgálatra szintén nem volt szükség,
mivel a javasolt kiigazítások technikai jellegűek, és nem érintik a jelenleg hatályos származási
szabályokkal kapcsolatos jegyzőkönyv tartalmát.
3.

A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A tanácsi határozat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4)
bekezdésének első albekezdése, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével.
A javaslat az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért a szubszidiaritás elve nem
alkalmazható.
Javasolt aktus: tanácsi határozat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4)
bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz1 (a továbbiakban: a megállapodás)
csatolt 3. jegyzőkönyv (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv) rendelkezik a „származó
termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés
módszereiről.

(2)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális
egyezmény2 (a továbbiakban: az egyezmény) a szerződő felek közötti releváns
megállapodások hatálya alá tartozó kereskedelem tárgyát képező termékek származása
tekintetében állapít meg rendelkezéseket. Szerbiát – a stabilizációs és társulási
folyamatban részt vevő egyéb nyugat-balkáni országokkal együtt – a 2003. júniusi
Európai Tanács által jóváhagyott theszaloníki cselekvési programmal összhangban
felkérték, hogy csatlakozzon a páneurópai diagonális származási kumulációs
rendszerhez. Az egyezményhez történő csatlakozásra a 2007. októberi euromediterrán
miniszteri konferencia határozatával hívták meg az érintett országokat.

(3)

Az EU és Szerbia 2011. június 15-én, illetve 2012. november 12-én írta alá az
egyezményt.

(4)

Az EU és Szerbia 2012. március 26-án, illetve 2013. július 1-jén helyezte letétbe
elfogadási okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen az
egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az EU és Szerbia
tekintetében 2012. május 1-jén, illetve 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.

(5)

Az egyezmény 6. cikke értelmében a szerződő felek az egyezmény hatékony
alkalmazását biztosító megfelelő intézkedéseket hoznak. Ennek érdekében a
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megállapodással létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsnak határozatot kell
elfogadnia a 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében az
egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítéséről.
(6)

Ennélfogva az Európai Uniónak a csatolt határozattervezetben meghatározott
álláspontot kell képviselnie a Stabilizációs és Társulási Tanácsban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácson belül
az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a
közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási
szabályok tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló
regionális egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben
az Európai Unió által képviselendő álláspontot a Stabilizációs és Társulási Tanács e
határozathoz csatolt határozattervezete határozza meg.
A határozattervezet kisebb módosításairól a Stabilizációs és Társulási Tanácsban részt vevő
uniós képviselők újabb tanácsi határozat nélkül is megállapodhatnak.
2. cikk
A Stabilizációs és Társulási Tanács határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.
3. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről
az elnök
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