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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä
vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa
esitettävästä Euroopan unionin kannasta käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan nro 3
korvaamiseen uudella pöytäkirjalla, jossa alkuperäsääntöjen osalta viitataan
etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaan
alueelliseen yleissopimukseen

FI

FI

PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN TAUSTA

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa alueellisessa
yleissopimuksessa1, jäljempänä ”yleissopimus”, vahvistetaan sellaisten tavaroiden alkuperää
koskevat määräykset, joilla käydään kauppaa sopimuspuolten välillä tehtyjen asiaankuuluvien
sopimusten nojalla. EU allekirjoitti yleissopimuksen 15. kesäkuuta 2011 ja Serbia 12.
marraskuuta 2012.
EU talletti hyväksymiskirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26. maaliskuuta 2012 ja Serbia 1.
heinäkuuta 2013. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti
EU:n osalta 1. toukokuuta 2012 ja Serbian osalta 1. syyskuuta 2013.
Yleissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että kukin sopimuspuoli toteuttaa asianmukaiset
toimenpiteet varmistaakseen yleissopimuksen tosiasiallisen soveltamisen. Tämän vuoksi
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus- ja
assosiaatiosopimuksella2 perustetun vakautus- ja assosiaationeuvoston olisi annettava päätös,
jolla korvataan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön
menetelmiä koskeva pöytäkirja nro 3 uudella pöytäkirjalla, jossa alkuperäsääntöjen osalta
viitataan yleissopimukseen. Neuvoston olisi vahvistettava vakautus- ja assosiaationeuvostossa
esitettävä EU:n kanta.
2.

INTRESSITAHOJEN KUULEMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

EU:n jäsenvaltioita kuultiin neuvoston päätösluonnoksesta tullikoodeksikomitean
alkuperäjaostossa 13. toukokuuta 2013. Yleissopimuksen sopimuspuolia kuultiin
Paneurooppa–Välimeri-työryhmän kokouksessa 14. ja 15. toukokuuta 2013.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö ei ollut tarpeen. Vaikutusten arviointia ei myöskään
tarvinnut tehdä, koska ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä ne vaikuta
voimassa olevan alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan sisältöön.
3.

EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Neuvoston päätöksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207
artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.
Ehdotus kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatetta ei sen vuoksi
sovelleta.
Ehdotettu sääntelytapa: neuvoston päätös.
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EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.
Ei vielä julkaistu.
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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä
vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa
esitettävästä Euroopan unionin kannasta käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan nro 3
korvaamiseen uudella pöytäkirjalla, jossa alkuperäsääntöjen osalta viitataan
etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaan
alueelliseen yleissopimukseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen
207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen1, jäljempänä ’sopimus’, pöytäkirja nro 3,
jäljempänä ’pöytäkirja nro 3’, koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä.

(2)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa
alueellisessa yleissopimuksessa2, jäljempänä ’yleissopimus’, vahvistetaan sellaisten
tavaroiden alkuperää koskevat määräykset, joilla käydään kauppaa sopimuspuolten
välillä tehtyjen asiaankuuluvien sopimusten nojalla. Eurooppa-neuvoston kesäkuussa
2003 vahvistamassa Thessalonikin toimintasuunnitelmassa Serbiaa ja muita vakautusja assosiaatioprosessiin osallistuvia Länsi-Balkanin maita pyydettiin liittymään
paneurooppalaiseen diagonaalisen alkuperäkumulaation järjestelmään. Niitä pyydettiin
liittymään
yleissopimukseen
lokakuussa
2007
pidetyn
Euro–Välimeriministerikonferenssin päätöksellä.

(3)

EU allekirjoitti yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011 ja Serbia 12 päivänä
marraskuuta 2012.

(4)

EU talletti hyväksymiskirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta
2012 ja Serbia 1 päivänä heinäkuuta 2013. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU:n osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Serbian
osalta 1 päivänä syyskuuta 2013.

(5)

Yleissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että kukin sopimuspuoli toteuttaa
asianmukaiset
toimenpiteet
varmistaakseen
yleissopimuksen
tosiasiallisen
soveltamisen.
Tämän
vuoksi
sopimuksella
perustetun
vakautusja
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Ei vielä julkaistu.
EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.
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assosiaationeuvoston olisi annettava päätös, jolla pöytäkirja nro 3 korvataan uudella
pöytäkirjalla, jossa alkuperäsääntöjen osalta viitataan yleissopimukseen.
(6)

Euroopan unionin olisi sen vuoksi esitettävä liitteenä olevassa päätösluonnoksessa
vahvistettu kanta vakautus- ja assosiaationeuvostossa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus- ja
assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa esitettävä Euroopan
unionin kanta käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä
koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan nro 3 korvaamiseen uudella pöytäkirjalla, jossa
alkuperäsääntöjen osalta viitataan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimerialkuperäsääntöjä koskevaan alueelliseen yleissopimukseen, vahvistetaan liitteenä olevassa
vakautus- ja assosiaationeuvoston päätösluonnoksessa.
Unionin edustajat vakautus- ja assosiaationeuvostossa voivat sopia vähäisistä muutoksista
päätösluonnokseen ilman neuvoston asiasta antamaa uutta päätöstä.
2 artikla
Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

FI

4

FI

