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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

• Motivering en doel van het voorstel 

De vrijhandelszone tussen de EU en Mexico is tot stand is gekomen als gevolg van 

beslissingen van de Gezamenlijke Raad die is opgericht in het kader van de Overeenkomst 

inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds 

(hierna de "algemene overeenkomst" genoemd). Het betreft Besluit nr. 2/2000 van 

23 maart 2000 en Besluit nr. 2/2001 van 27 februari 2001 van de Gezamenlijke Raad. 

Bijgevolg worden deze besluiten gebruikt om de nodige wijzigingen aan te brengen in de 

handelsbepalingen wanneer nieuwe landen tot de EU toetreden. Deze wijzigingen zijn niet 

aan de orde gekomen in het derde aanvullende protocol bij de algemene overeenkomst. 

De artikelen 5, 6, 7, 10 en 47 van de algemene overeenkomst verlenen de Gezamenlijke Raad 

de bevoegdheid om besluiten te nemen die erop gericht zijn de doelstellingen van de 

overeenkomst te verwezenlijken, en in het bijzonder om te beslissen over de nodige 

regelingen en het passende tijdschema voor de handel in goederen en diensten en 

overheidsopdrachten. 

Nu het derde aanvullende protocol van kracht is, moeten beide bovenvermelde besluiten van 

de Gezamenlijke Raad worden gewijzigd opdat de nodige wijzigingen kunnen worden 

aangebracht in de handelsbepalingen die in de algemene overeenkomst zijn opgenomen. 

Hierbij gaat het met name over: 

– de bepalingen in Besluit nr. 2/2000 van 23 maart 2000 van de Gezamenlijke Raad, 

gewijzigd bij Besluit nr. 3/2004 van 29 juli 2004 en Besluit nr. 2/2008 van 

25 juli 2008 van de Gezamenlijke Raad, die betrekking hebben op handel in 

goederen, certificering van de oorsprong en overheidsopdrachten; en 

– Besluit nr. 2/2001 van de Gezamenlijke Raad van 27 februari 2001, gewijzigd bij 

Besluit nr. 4/2004 van 18 mei 2005 en Besluit nr. 3/2008 van 15 december 2008 van 

de Gezamenlijke Raad, teneinde de lijst van de voor financiële diensten bevoegde 

autoriteiten alsmede de maatregelen die onverenigbaar zijn met de artikelen 12 tot en 

met 16 van Besluit nr. 2/2001 en die Kroatië zal handhaven uit hoofde van artikel 17, 

lid 3, van genoemd besluit, te actualiseren. 

De Commissie beveelt de Raad bijgevolg aan het bijgevoegde besluit van de Raad goed te 

keuren over het namens de Europese Unie in de Gezamenlijke Raad in te nemen standpunt om 

rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. 

• Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie 

Dit voorstel sluit aan op en draagt bij tot de uitvoering van ander extern beleid van de Unie. 
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2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID 

• Rechtsgrondslag 

De rechtsgrondslag voor de vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt 

in de krachtens de algemene overeenkomst ingestelde comités wordt gevormd door het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name artikel 91, 

artikel 100, lid 2, artikel 207, en artikel 211, in samenhang met artikel 218, lid 9.  

• Keuze van het instrument 

Dit voorstel is in overeenstemming met artikel 218, lid 9, VWEU, uit hoofde waarvan de 

Raad besluiten vaststelt. De doelstellingen van dit voorstel kunnen met geen enkel ander 

rechtsinstrument worden verwezenlijkt. 



 

NL 3  NL 

2017/0317 (NLE) 

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN DE RAAD 

over het namens de Europese Unie in de Gezamenlijke Raad die is opgericht in het 

kader van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en 

samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, in te nemen standpunt om rekening te houden 

met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 

artikel 100, lid 2, artikel 207, en artikel 211, in samenhang met artikel 218, lid 9, 

Gezien de artikelen 5, 6, 7, 10 en 47 van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, 

politieke coördinatie en samenwerking (hierna de "algemene overeenkomst" genoemd),  

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 14 september 2012
1
 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de 

Europese Unie, of de Europese Unie en haar lidstaten, te onderhandelen met Mexico 

over een derde aanvullend protocol bij de algemene overeenkomst om rekening te 

houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.  

(2) Deze onderhandelingen zijn succesvol afgerond. 

(3) Het derde aanvullende protocol is ondertekend op […] in […] en is op  […] van kracht 

geworden, met inwerkingtreding vanaf  […]. 

(4) Aangezien Kroatië partij is bij de algemene overeenkomst, is het noodzakelijk 

wijzigingen aan te brengen in verscheidene bepalingen van: 

– Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart 2000, 

gewijzigd bij Besluit nr. 3/2004 van 29 juli 2004 en Besluit nr. 2/2008 van 

25 juli 2008 van de Gezamenlijke Raad, die betrekking hebben op handel in 

goederen, certificering van de oorsprong en overheidsopdrachten; en 

– Besluit nr. 2/2001 van de Gezamenlijke Raad van 27 februari 2001, gewijzigd 

bij Besluit nr. 4/2004 van 18 mei 2005 en Besluit nr. 3/2008 van 

15 december 2008 van de Gezamenlijke Raad, teneinde de lijst van de voor 

financiële diensten bevoegde autoriteiten alsmede de maatregelen die 

onverenigbaar zijn met de artikelen 12 tot en met 16 van Besluit nr. 2/2001 en 

die Kroatië zal handhaven uit hoofde van artikel 17, lid 3, van genoemd besluit, 

te actualiseren. 

                                                 
1 Besluit van de Raad waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over 

aanpassing van door de Europese Unie of door de Europese Unie en haar lidstaten ondertekende of 

gesloten overeenkomsten met een of meer derde landen of internationale organisaties, in verband met 

de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië (Raadsdocument 13351/12 LIMITED). 
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(5) De artikelen 5, 6, 7, 10 en 47 van de algemene overeenkomst verlenen de bij de 

overeenkomst opgerichte Gezamenlijke Raad de bevoegdheid om besluiten te nemen 

die erop gericht zijn de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken, en in 

het bijzonder om te beslissen over de nodige regelingen en het passende tijdschema 

voor handel in goederen en diensten en overheidsopdrachten, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

1.  De Raad stemt in met de standpunten die door Europese Unie in de bij de algemene 

overeenkomst opgerichte Gezamenlijke Raad moeten worden ingenomen over de 

noodzakelijke wijzigingen om rekening te kunnen houden met de toetreding van 

Kroatië, die in de bijlagen bij dit besluit zijn opgenomen (bijlagen I en II). 

2.  Over kleine wijzigingen van de ontwerp-besluiten kan zonder verder besluit van de 

Raad overeenstemming worden bereikt door de vertegenwoordigers van de Unie in de bij de 

algemene overeenkomst opgerichte Gezamenlijke Raad. 

Artikel 2 

De besluiten van de Gezamenlijke Raad worden na hun goedkeuring bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.  

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.  

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 

 De voorzitter 
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