
BESLUT 

BESLUT nr 1/2016 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN 

av den 19 juli 2016 

om ändring av bestämmelserna i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en 
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller definitionen av begreppet 
ursprungsprodukter och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på 
icke-ursprungsmaterial för att vissa produktkategorier som tillverkas i särskilda utvecklingszoner 
och industriområden i Jordanien och som har samband med skapande av sysselsättning bland 

syriska flyktingar och jordaner, ska få ursprungsstatus [2016/1436] 

ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och 
deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, (nedan kallat avtalet), särskilt 
artikel 94 i avtalet och artikel 39 i protokoll 3 till avtalet, och 

av följande skäl: 

(1)  Hashemitiska konungariket Jordanien (nedan kallat Jordanien) lade fram förslag till det internationella samfundet 
om en helhetsstrategi för ekonomisk hantering av den syriska flyktingkrisen och begärde den 12 december 2015 
som en del av detta initiativ uttryckligen en uppmjukning av de ursprungsregler som tillämpas enligt avtalet 
i syfte att stärka Jordaniens export till unionen och skapa ytterligare möjligheter till sysselsättning, särskilt för 
syriska flyktingar och jordanier. 

(2)  Inom ramen för den internationella konferensen om stöd till Syrien och regionen, som hölls i London den 
4 februari 2016, förklarade Jordanien sin avsikt att främja deltagande av syriska flyktingar i den formella 
arbetsmarknaden i Jordanien och att i detta sammanhang skapa 50 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar 
inom ett år efter konferensen och som ett övergripande mål att öka denna andel till omkring 
200 000 arbetstillfällen under de kommande åren. 

(3)  En tillfällig uppmjukning av de tillämpliga ursprungsreglerna skulle göra det möjligt för vissa varor som 
framställts i Jordanien att omfattas av mindre stränga ursprungsregler med sikte på fastställande av förmånsbe
handling vid import till unionen än som annars hade varit fallet. Denna tillfälliga uppmjukning av de tillämpliga 
ursprungsreglerna skulle ingå i unionens stöd till Jordanien i samband med Syrienkrisen och med målet att 
minska de kostnader det innebär att ta emot ett stort antal syriska flyktingar. 

(4)  Unionen anser att den begärda uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle bidra till det övergripande målet att 
skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar. 

(5)  Uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle omfattas av vissa villkor i syfte att säkerställa att vinsten går till de 
exportörer som bidrar till Jordaniens insatser för att anställa syriska flyktingar. 

(6)  Bilagan till detta beslut omfattar varor som producerats i anläggningar i särskilda utvecklingszoner och 
industriområden i Jordanien och som bidrar till skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och den 
jordanska befolkningen. 

(7)  Syftet med initiativet är att stimulera handel och investeringar i dessa utvecklingszoner och industriområden och 
därmed bidra till förbättrade ekonomiska möjlighet och sysselsättningsmöjligheter för syriska flyktingar och den 
jordanska befolkningen. 

Beslut nr 1/2016 (2016/1436) EUT L 233,  2016



(8)  Bilaga II till protokoll 3 till avtalet bör därför kompletteras för att specificera en förteckning över den bearbetning 
eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att sådana produkter ska få ursprungsstatus. 
Denna kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling bör grundas på de ursprungsregler som 
tillämpas av unionen för import från de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferens
systemets ”Allt utom vapen”-initiativ. 

(9)  Det bör finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut om upprättandet av en 
kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling i förhållande till en specifik produktionsanläggning, 
om de villkor som anges i artikel 1.1 i bilagan till detta beslut inte uppfylls vid denna anläggning. 

(10)  Det bör också finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut med avseende på 
varje sådan produkt som avses i artikel 2 i bilagan, om den importeras i sådana ökade mängder och under sådana 
omständigheter att importen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för unionens tillverkare av liknande 
eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av unionens territorium eller allvarliga störningar 
inom någon sektor av unionens ekonomi i enlighet med artiklarna 24 och 26 i avtalet. 

(11)  Detta beslut bör gälla under en begränsad period som är tillräckligt lång för att ge incitament till ytterligare 
investeringar och skapande av sysselsättning och bör därför upphöra att gälla den 31 december 2026. Unionen 
och Jordanien kommer att genomföra en halvtidsöversyn i enlighet med artikel 1.7 i bilagan till detta beslut, samt 
kommer eventuellt att ändra bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén på grundval av 
erfarenheterna från genomförandet av detta beslut. 

(12)  Om Jordanien uppnår sitt mål som fastställdes inom ramen för den internationella konferensen den 4 februari 
2016 att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar, skulle det utgöra ett viktigt steg 
i genomförandet av detta beslut, varvid unionen och Jordanien kommer överväga att ytterligare förenkla denna 
stödåtgärd. Detta skulle kräva en ändring av bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilaga II till protokoll 3 till avtalet, som innehåller en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras 
på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, ska ändras och kompletteras av 
bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut. 

Artikel 2 

I bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut, anges villkoren för tillämpning och 
förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den produkt som 
tillverkas i specifika geografiska områden kopplade till ytterligare anställning av syriska flyktingar ska få ursprungsstatus. 

Artikel 3 

Bilagan ska utgöra en integrerad del av detta beslut. 
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Artikel 4 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringskommittén. 

Det ska tillämpas till och med den 31 december 2026. 

Upprättat i Amman den 19 juli 2016. 

För associeringskommittén EU-Jordanien 
S. AL-KHARABSHEH  
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