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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT
SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
AZ EU–MEXIKÓ VEGYES BIZOTTSÁG 1/2010 HATÁROZATA
(2010. szeptember 17.)
a EU–Mexikó vegyes tanácsi 2/2000 határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról
és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletéről
(2010/626/EU)
A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a 2000. március 23-i 2/2000 EU–Mexikó vegyes
tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: 2/2000 határozat) és
különösen annak a származó termék fogalmának meghatározá
sáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III.
melléklete II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésre,
valamint a kapcsolódó V. együttes nyilatkozatra,
mivel:

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)

A 2/2000 határozat III. melléklete megállapítja a megál
lapodás részes feleinek területéről származó termékekre
vonatkozó származási szabályokat.

(2)

Az V. együttes nyilatkozat értelmében amennyiben a
2/2000 határozat III. mellékletének II.(a) függelékében
található 2. és 3. megjegyzésben foglalt származási szabá
lyok megállapításának alapjául szolgáló gazdasági felté
telek még mindig fennállnak, a vegyes bizottságnak
felül kell vizsgálnia, hogy az említett megjegyzésekben
megállapított szabályok alkalmazását szükséges-e a
2003. június 30. utáni időszakra meghosszabbítani.
2004. március 22-én, illetőleg 2007. június 14-én elfo
gadott 1/2004 (2) és 1/2007 (3) határozatával az
EU–Mexikó Vegyes Bizottság a 2/2000 határozat III.
melléklete II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegy
zésben megállapított származási szabályok alkalmazási
időszakát 2006. június 30-ig, illetőleg 2009. június 30ig meghosszabbította.

(3)

2/2000 határozat rendelkezései szerinti kölcsönös
előnyök alkalmazása folyamatosságának biztosítása érde
kében – a 2/2000 határozat III. melléklete II.(a) függelé
kében található 2. és 3. megjegyzésben megállapított
származási szabályok alkalmazási időszakát helyénvaló
átmenetileg meghosszabbítani,

Az irányadó gazdasági feltételeknek az V. együttes nyilat
kozat értelmében végrehajtott elemzése alapján – a

(1) HL L 157., 2000.6.30., 10. o.
(2) HL L 113., 2004.4.20., 60. o.
(3) HL L 279., 2007.10.23., 15. o.

A 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megálla
pított származási szabályok helyett 2014. június 30-ig a 2/2000
határozat III. mellékletének II.(a) függelékében található 2. és 3.
megjegyzésben megállapított származási szabályokat kell alkal
mazni.
2. cikk
Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amikor a felek kicse
rélik a jogi eljárásaik elvégzését tanúsító írásbeli értesítéseket.
Az 1. cikket 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 17-én.
a vegyes bizottság részéről
az elnök
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