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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, όσον αφορά την
αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της
έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους
διοικητικής συνεργασίας, με νέο πρωτόκολλο το οποίο, όσον αφορά τους κανόνες
καταγωγής, παραπέμπει στην περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς
προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής1
(εφεξής «η σύμβαση») θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που
αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο συναφών συμφωνιών που έχουν συναφθεί
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η ΕΕ και η Σερβία υπέγραψαν τη σύμβαση στις 15
Ιουνίου 2011 και στις 12 Νοεμβρίου 2012, αντίστοιχα.
Η ΕΕ και η Σερβία κατέθεσαν τα έγγραφα αποδοχής τους στον θεματοφύλακα της σύμβασης
την 26η Μαρτίου 2012 και την 1η Ιουλίου 2013, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 10 παράγραφος 3 της σύμβασης, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την ΕΕ και για τη
Σερβία την 1η Μαΐου 2012 και την 1η Σεπτεμβρίου 2013, αντίστοιχα.
Το άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα
απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης. Για
τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου2, θα πρέπει να
εκδώσει απόφαση που αντικαθιστά το πρωτόκολλο 3 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας
«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας
με νέο πρωτόκολλο, το οποίο, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, παραπέμπει στη
σύμβαση. Η θέση που πρόκειται να λάβει η ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης θα πρέπει να καθοριστεί από το Συμβούλιο.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου στο πλαίσιο της επιτροπής τελωνειακού κώδικα-τμήμα καταγωγής της 13ης
Μαΐου 2013. Κατά τη συνεδρίαση της πανευρωμεσογειακής ομάδας εργασίας της 14ης και
15ης Μαΐου 2013 ζητήθηκε η γνώμη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης.
Δεν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, δεν χρειάστηκε
να εκπονηθεί ανάλυση του αντίκτυπου, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι
τεχνικού χαρακτήρα και δεν θίγουν την ουσία του πρωτοκόλλου όσον αφορά τους ισχύοντες
κανόνες καταγωγής.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η νομική βάση της απόφασης του Συμβουλίου είναι το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο
εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Κατά συνέπεια, δεν
εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.
Προτεινόμενο μέσο: Απόφαση του Συμβουλίου.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας
της Σερβίας, αφετέρου1, εφεξής «η συμφωνία», αφορά τον ορισμό της έννοιας
«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής
συνεργασίας, εφεξής το «πρωτόκολλο 3».

(2)

Η περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες
καταγωγής2, εφεξής «η σύμβαση», θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των
προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο συναφών συμφωνιών
που έχουν συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η Σερβία και οι άλλοι
συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης των Δυτικών
Βαλκανίων κλήθηκαν να προσχωρήσουν στο σύστημα πανευρωπαϊκής διαγώνιας
σώρευσης καταγωγής στο θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2003. Κλήθηκαν να προσχωρήσουν στη σύμβαση
με απόφαση της Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης του Οκτωβρίου 2007.

(3)

Η ΕΕ και η Σερβία υπέγραψαν τη σύμβαση στις 15 Ιουνίου 2011 και στις 12
Νοεμβρίου 2012, αντίστοιχα.

(4)

Η ΕΕ και η Σερβία κατέθεσαν τα έγγραφα αποδοχής τους στον θεματοφύλακα της
σύμβασης την 26η Μαρτίου 2012 και την 1η Ιουλίου 2013, αντίστοιχα. Κατά
συνέπεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 της σύμβασης, η σύμβαση
τέθηκε σε ισχύ για την ΕΕ και για τη Σερβία την 1η Μαΐου 2012 και την 1η
Σεπτεμβρίου 2013, αντίστοιχα.
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(5)

Το άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα
απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης.
Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε
με τη συμφωνία θα πρέπει να εκδώσει απόφαση που αντικαθιστά το πρωτόκολλο 3 με
νέο πρωτόκολλο, το οποίο, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, παραπέμπει στη
σύμβαση.

(6)

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει στο πλαίσιο του Συμβουλίου
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τη θέση που καθορίζεται στο συνημμένο σχέδιο
απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, όσον αφορά την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της
εν λόγω συμφωνίας, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, με νέο πρωτόκολλο το οποίο, όσον
αφορά τους κανόνες καταγωγής, παραπέμπει στην περιφερειακή σύμβαση για
πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, καθορίζεται στο συνημμένο
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
Αλλαγές ήσσονος σημασίας στο σχέδιο απόφασης μπορούν να συμφωνούνται από τους
εκπροσώπους της Ένωσης στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης χωρίς περαιτέρω
απόφαση του Συμβουλίου.
Άρθρο 2
Η απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.
Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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