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Брюксел, 27.7.2017 г. 

COM(2017) 396 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за решение на Съвета 

относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден със Споразумението за 

икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и 

Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с 

изменението на приложение IX към протокол I: Отвъдморски страни и територии 
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ПРИТУРКА 

ПРОЕКТ НА 

РЕШЕНИЕ № …/2017 НА СЪВМЕСТНИЯ СЪВЕТ КАРИФОРУМ—ЕС  

от […] година 

създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави 

членки, от друга страна, относно изменение на приложение IX към протокол I: 

Отвъдморски страни и територии 

СЪВМЕСТНИЯТ СЪВЕТ КАРИФОРУМ—ЕС, 

като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 

друга страна („споразумението“), и по-специално член 41 от протокол I към него, 

като има предвид, че: 

(1) В протокол I към споразумението — относно определението на понятието 

„продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество — 

отвъдморските страни и територии (ОСТ) се определят като отвъдморските 

страни и територии, посочени в приложение IX към него; 

(2) След промяната на статута на Майот
1
 и Сен Бартелеми

2
 и влизането в сила на 

Решение 2013/755/ЕС на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз
3
 списъкът на отвъдморските страни и 

територии в приложение IX към протокол I към споразумението следва да бъде 

актуализиран, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Приложение IX към протокол I се заменя с приложението, приложено към настоящото 

решение. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила на […] г. 

Съставено в […] на […] 2017 година. 

За държавите от КАРИФОРУМ За Европейския съюз като страна по 

споразумението 

                                                 
1 Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот 

по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131). 
2 Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по 

отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4). 
3 Решение 2013/755/ЕС на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 

Европейския съюз (OВ L 76,15.3.2014 г., стр. 56).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX към протокол I 

Отвъдморски страни и територии 

По смисъла на настоящия протокол „отвъдморски страни и територии“ означава 

следните изброени по-долу страни и територии, посочени в приложение II към 

Договора за функционирането на Европейския съюз: 

(Настоящият списък не предопределя статута на тези страни и територии, нито 

бъдещите промени в техния статут.) 

1. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство Дания: 

– Гренландия. 

2. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Френската 

република: 

– Нова Каледония и зависимите територии, 

– Френска Полинезия, 

– Сен Пиер и Микелон, 

– Сен Бартелеми, 

– Френски южни и антарктически територии, 

– Уолис и Футуна. 

3. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство 

Нидерландия: 

– Аруба, 

– Бонер, 

– Кюрасао, 

– Саба, 

– Сент Еустатиус, 

– Сент Мартен. 

4. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия: 

– Ангила, 

– Бермуда, 

– Кайманови острови, 

– Фолкландски острови, 

– Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови, 

– Монтсерат, 

– Питкерн, 

– Света Елена и зависимите територии, 

– Британска антарктическа територия, 

– Британски територии в Индийския океан, 
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– Острови Търкс и Кайкос, 

– Британски Вирджински острови. 


