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OTSUSED

NÕUKOGU
ELI JA MEHHIKO ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2007,
14. juuni 2007,
ELi-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta otsuse nr 2/2000 III lisa kohta, mis käsitleb mõiste
„päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid
(2007/676/EÜ)
kehtestatud päritolureeglite kohaldamisaega, tagades
seeläbi kõnealuse otsusega loodud vastastikuste soodustuste pidev rakendamine.

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse ELi-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta
otsust nr 2/2000 (edaspidi „otsus nr 2/2000”), (1) eriti selle III
lisa, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja
halduskoostöö meetodeid,

(4)

Vastavalt VI ühisdeklaratsioonile otsuse nr 2/2000 kohta
pikendab ühiskomitee otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a
jao märkuses 4 kehtestatud päritolureeglite kohaldamisaega 31. detsembrilt 2002 Maailma Kaubandusorganisatsiooniga peetava läbirääkimistevooru lõpetamise kuupäevani.

(5)

ELi-Mehhiko ühiskomitee 20. detsembri 2002. aasta
otsusega nr 1/2002 (3) pikendati otsuse nr 2/2000 III
lisa II liite a jao märkuses 4 kehtestatud päritolureeglite
kohaldamisaega 31. detsembrini 2004. Maailma Kaubandusorganisatsiooniga peetavad läbirääkimised kestavad
veel ja seega tuleb kõnealuste päritolureeglite kohaldamisaega veel kord pikendada, tagades seeläbi otsusega nr
2/2000 loodud vastastikuste soodustuste pidev rakendamine.

(6)

Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites ühendusest Mehhikosse
eksporditavate harmoneeritud süsteemi rubriikidesse
5208–5212, 5407 ja 5408, 5512–5516, 5801, 5806
ja 5811 kuuluvatele toodetele kehtestatud aastakvootide
jaotamiseks praegu kasutatavalt oksjonisüsteemilt tuleks
üle minna jaotamisele, mis lähtub põhimõttest „kes ees,
see mees”, et lihtsustada kvootide kättesaadavust ja intensiivistada nende kasutust.

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Otsuse nr 2/2000 III lisas on kehtestatud lepingupoolte
territooriumidelt pärinevate toodete päritolureeglid.

Vastavalt V ühisdeklaratsioonile otsuse nr 2/2000 kohta
peab ühiskomitee juhul, kui II liite a jao märkustes 2 ja 3
esitatud reeglite kehtestamise aluseks olnud majandusolud kestavad, vaatama läbi kõnealuste märkustega
kehtestatud reeglite kohaldamisaja pikendamise vajaduse
pärast 30. juunit 2003. 22. märtsil 2004 võttis ühiskomitee vastu ELi-Mehhiko ühiskomitee otsuse nr
1/2004, (2) millega pikendati otsuse nr 2/2000 III lisa II
liite a jao märkustes 2 ja 3 kehtestatud päritolureeglite
kohaldamisaega 30. juunini 2006.

Peetakse asjakohaseks pikendada veel kord teatavaks ajaks
otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jao märkustes 2 ja 3

(1) EÜT L 157, 30.6.2000, lk 10 ja EÜT L 245, 29.9.2000, lk 1 (lisad).
Otsust on viimati muudetud ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr
3/2004 (ELT L 293, 16.9.2004, lk 15).
(2) ELT L 113, 20.4.2004, lk 60.

(3) ELT L 44, 18.2.2003, lk 97.
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(7)

(8)

(9)
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Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jao märkuses 9 ühendusest Mehhikosse eksporditavate harmoneeritud
süsteemi rubriikidesse 6402–6404 kuuluvatele toodetele
kehtestatud aastakvootide jaotamiseks praegu kasutatavalt
oksjonisüsteemilt tuleks üle minna jaotamisele, mis
lähtub põhimõttest „kes ees, see mees”, et lihtsustada
kvootide kättesaadavust ja intensiivistada nende kasutust.

Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud süsteemi rubriiki 1904 kuuluvate toodete päritolureeglit tuleks muuta, et lubada kõnealusesse rubriiki
kuuluvate toodete valmistamisel kasutada päritolustaatuseta maisi sordist „Zea indurata”.

2.
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jaole lisatakse uus
märkus 13, mis on esitatud käesoleva otsuse I lisas.

Artikkel 4
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jao märkus 9 asendatakse
käesoleva otsuse II lisaga.

Artikkel 5
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud
süsteemi rubriiki 1904 kuuluvate toodete päritolureegel asendatakse käesoleva otsuse III lisaga.

Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud süsteemi rubriiki 7601 kuuluvate toodete päritolureeglit tuleks muuta, et võimaldada päritolustaatuse
saamist teiste tootmisprotsesside abil,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

23.10.2007

Artikkel 6
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud
süsteemi rubriiki 7601 kuuluvate toodete päritolureegel asendatakse käesoleva otsuse IV lisaga.

Artikkel 1

Artikkel 7

Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites sätestatud päritolureeglite
asemel kohaldatakse kõnealuse otsuse III lisa II liite a jao
märkustes 2 ja 3 sätestatud päritolureegleid kuni 30. juunini
2009.

Käesolev otsus jõustub päeval, mil lepingupooled vahetavad
vajalike õiguslike menetluste lõpuleviimist tõendavad kirjalikud
teatised.

Artikkel 2
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites sätestatud päritolureeglite
asemel kohaldatakse kõnealuse otsuse III lisa II liite a jao
märkuses 4 sätestatud päritolureegleid kuni Maailma
Kaubandusorganisatsiooniga peetava läbirääkimistevooru lõpuni.

Artikkel 3
1.
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite joonealused märkused, mis
käsitlevad harmoneeritud süsteemi rubriikidesse 5208–5212,
5407 ja 5408, 5512–5516, 5801, 5806 ja 5811 kuuluvaid
tooteid, asendatakse käesoleva otsuse I lisaga.

Artiklit 1 kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Artiklit 2 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Brüssel, 14. juuni 2007

Ühiskomitee nimel
Tomás DUPLÁ DEL MORAL

23.10.2007
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I LISA
(millele viidatakse artiklis 3)
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites esitatud joonealused märkused harmoneeritud süsteemi rubriikidesse
5208–5212, 5407 ja 5408, 5512–5516, 5801, 5806 ja 5811 kuuluvate toodete kohta
Joonealune märkus harmoneeritud süsteemi rubriikide 5208–5212 kohta
Trükkimisreeglit kohaldatakse ainult 2 000 000 m2 suuruse üldise aastakvoodi piiresse jääva ekspordi suhtes Euroopa
Ühendusest Mehhikosse. Kõnealust kvooti annab Mehhiko põhimõttel „kes ees, see mees”. Vaata II liite a jao märkust 13.
Joonealune märkus harmoneeritud süsteemi rubriikide 5407 ja 5408 kohta
Trükkimisreeglit kohaldatakse ainult 3 500 000 m2 suuruse üldise aastakvoodi piiresse jääva ekspordi suhtes Euroopa
Ühendusest Mehhikosse. Kõnealust kvooti annab Mehhiko põhimõttel „kes ees, see mees”. Vaata II liite a jao märkust 13.
Joonealune märkus harmoneeritud süsteemi rubriikide 5512–5516 kohta
Trükkimisreeglit kohaldatakse ainult 2 000 000 m2 suuruse üldise aastakvoodi piiresse jääva ekspordi suhtes Euroopa
Ühendusest Mehhikosse. Kõnealust kvooti annab Mehhiko põhimõttel „kes ees, see mees”. Vaata II liite a jao märkust 13.
Joonealune märkus harmoneeritud süsteemi rubriikide 5801, 5806 ja 5811 kohta
Harmoneeritud süsteemi rubriikidesse 5801, 5806 ja 5811 kuuluvate toodete puhul kohaldatakse trükkimisreeglit ainult
500 000 m2 suuruse üldise aastakvoodi piiresse jääva ekspordi suhtes Euroopa Ühendusest Mehhikosse. Kõnealust kvooti
annab Mehhiko põhimõttel „kes ees, see mees”. Vaata II liite a jao märkust 13.
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jao märkus 13
Märkus 13
Mehhiko peab andma II liites harmoneeritud süsteemi rubriikidesse 5208–5212, 5407 ja 5408, 5512–5516, 5801, 5806
ja 5811 kuuluvatele toodetele kehtestatud aastakvoote põhimõttel „kes ees, see mees”.
Ühiskomitee vaatab 2009. aastal aastakvoodid läbi, et kohandada neid vastavalt kõnealuste kvootide haldamisel saadud
kogemustele ning kahepoolse kaubanduse voogudele.
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II LISA
(millele viidatakse artiklis 4)
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liite a jao märkus 9
Märkus 9
Harmoneeritud süsteemi (HS) rubriikide 6402, 6403 ja 6404 kohta
HSi rubriik

Tootekirjeldus

(1)

(2)

6402–6404

Plast-, nahk- ja tekstiiljalatsid

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis
annavad päritolustaatuse
(3)

või

(4)

Valmistamine mis tahes rubriiki
kuuluvast materjalist, välja arvatud
rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed, mis on kinnitatud
sisetalla või muu põhja osa külge

Käesolev reegel annab päritolustaatuse ainult kaubale, mida eksporditakse Euroopa Ühendusest Mehhikosse järgmiste iga
rubriigi jaoks määratud aastakvootide piires:
6402

120 000 jalatsipaari

6403, ainult nende jalatsipaaride kohta, mille tolliväärtus
ületab 20 USA dollarit

250 000 (paari naistejalatseid)
250 000 (paari meestejalatseid)
125 000 (paari lastejalatseid)

6404

120 000 jalatsipaari

Mehhiko peab andma need aastakvoodid põhimõttel „kes ees, see mees”.
Ühiskomitee vaatab 2009. aastal läbi käesoleva märkusega kehtestatud tingimused, et kohandada kõnealust märkust
kvootide haldamisel saadud kogemuste põhjal, võimaldamaks pakutavate kauplemisvõimaluste paremat ärakasutamist.
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III LISA
(millele viidatakse artiklis 5)
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud süsteemi (HS) rubriiki 1904 kuuluvate toodete
päritolureegel

1904

HSi rubriik

Tootekirjeldus

(1)

(2)

Teravilja või teraviljatoodete
paisutamise
või röstimise teel
saadud toiduained (nt
maisihelbed); eelnevalt
kuumtöödeldud
või
muul viisil toiduks
valmistatud
mujal
nimetamata
teravili
(välja arvatud mais)
teradena, helvestena
või muul kujul (välja
arvatud lihtjahu, püülijahu
ja
tangud)
toiduks
valmistatud
teraviljad

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis
annavad päritolustaatuse
(3)

Valmistamine:
— rubriiki
1806
liigitamata
materjalidest;
— mille puhul kõik kasutatavad
teraviljad ja jahu (välja arvatud
kõva nisu, mais sordist „Zea
indurata” ja nende saadused)
on täielikult saadud või
toodetud;
— mille puhul kõigi kasutatavate
gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 %
toote tehasehinnast

või

(4)
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IV LISA
(millele viidatakse artiklis 6)
Otsuse nr 2/2000 III lisa II liites kehtestatud harmoneeritud süsteemi (HS) rubriiki 7601 kuuluvate toodete
päritolureegel

7601

HSi rubriik

Tootekirjeldus

(1)

(2)

Survetöötlemata
alumiinium

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis
annavad päritolustaatuse
(3)

või

Valmistamine:
— mis tahes rubriiki kuuluvast
materjalist, mis on klassifitseeritud muusse rubriiki kui
toode, ja
— mille
puhul
kasutatavate
materjalide koguväärtus ei
ületa 50 % toote tehasehinnast
või
valmistamine legeerimata alumiiniumist või alumiiniumijäätmetest
ja -jääkidest termilise või elektrolüütilise töötlemise abil

(4)

