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De gevolmachtigden van: 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

IERLAND, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 
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Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de EUROPESE GEMEENSCHAP en 

het Verdrag tot oprichting van de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, 

hierna "de lidstaten" te noemen, en van 

 

de EUROPESE GEMEENSCHAP en de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN 

STAAL, hierna "de Gemeenschap" te noemen, 

 

enerzijds, en 

 

de gevolmachtigden van de ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE, hierna "Egypte" te noemen, 

 

anderzijds, 

 

bijeengekomen te Luxemburg op 25 juni 2001 voor de ondertekening van de Overeenkomst waarbij 

een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, hierna de "Euro-mediterrane over-

eenkomst" te noemen, hebben de volgende teksten aangenomen: 

 

De Euro-mediterrane overeenkomst, de bijlagen daarbij en de volgende protocollen: 
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Protocol nr. 1 betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van land-

bouwproducten van oorsprong uit Egypte van toepassing zijn, 

 

Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die bij de invoer in Egypte van landbouw-

producten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn, 

 

Protocol nr. 3 betreffende de regeling van toepassing op verwerkte landbouwproducten, 

 

Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en rege-

lingen voor administratieve samenwerking, 

 

Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in 

douanezaken. 

 

De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Egypte 

hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze Slotakte zijn 

gehecht: 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 14 van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 18 van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 34 van de Overeenkomst 
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Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 37 en bijlage VI van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende titel VI, hoofdstuk 1, van de Overeenkomst 

 

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

 

De gevolmachtigden van de lidstaten en de gevolmachtigden van Egypte nemen kennis van de 

volgende unilaterale verklaringen van de Europese Gemeenschap: 

 

Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende artikel 11 van de Overeenkomst 

 

Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende artikel 19 van de Overeenkomst 

 

Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende artikel 21 van de Overeenkomst 

 

Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende artikel 34 van de Overeenkomst. 

 

De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Egypte 

hebben tevens nota genomen van de volgende aan deze Slotakte gehechte overeenkomst in de vorm 

van een briefwisseling: 

 

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en Egypte betreffende de 

invoer in de Gemeenschap van verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van 

post 0603 10 van het gemeenschappelijk douanetarief. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 3, LID 2 

 

De partijen zijn het erover eens dat de politieke dialoog en de samenwerking tevens betrekking 

hebben op vraagstukken in verband met de bestrijding van terrorisme. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 14 

 

De partijen komen overeen dat zij onderhandelingen zullen voeren over wederzijdse verlening van 

concessies voor de handel in vis en visserijproducten, op basis van wederkerigheid en wederzijds 

belang. Er wordt naar gestreefd uiterlijk één jaar na de ondertekening van de overeenkomst tot 

overeenstemming te komen over de details. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 18 

 

Bij ernstige moeilijkheden die ontstaan zijn door de omvang van de invoer, kunnen de bepalingen 

inzake overleg tussen de partijen worden toegepast, indien nodig met spoed. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 34 

 

De partijen erkennen dat Egypte thans werkt aan de formulering van de concurrentiewetgeving. 

Deze zal de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor overeenstemming over de uitvoerings-

bepalingen bedoeld in artikel 34, lid 2. Zolang de formulering van de eigen wetgeving niet is 

voltooid, neemt Egypte de in de Europese Unie ontwikkelde concurrentieregels in acht. 

 

Zolang de in artikel 34, lid 2, bedoelde uitvoeringsbepalingen niet zijn vastgesteld, kunnen de 

partijen bij ernstige moeilijkheden de kwestie ter overweging voorleggen aan de Associatieraad. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 37 EN BIJLAGE VI 

 

In het kader van de overeenkomst omvat intellectuele eigendom inzonderheid het volgende: 

auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's, en naburige rechten, 

octrooien, industriële tekeningen en modellen, geografische aanduidingen, met inbegrip van bena-

mingen van oorsprong, fabrieks- en handelsmerken en dienstmerken, schema's (topografieën) van 

geïntegreerde schakelingen, alsmede bescherming tegen oneerlijke mededinging, als bedoeld in 

artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Akte van 

Stockholm, 1967) en bescherming van niet openbaargemaakte informatie inzake knowhow. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 39 

 

De partijen komen overeen dat in geval van ernstige verstoring van het evenwicht in hun handels-

balans, waardoor hun handelsbetrekkingen zouden kunnen worden verstoord, elk der partijen kan 

verzoeken om overleg in het Associatiecomité, teneinde in overeenstemming met het bepaalde in 

artikel 39 de totstandkoming van evenwichtige economische betrekkingen tussen de partijen te 

bevorderen en middelen te onderzoeken om de situatie te verbeteren door het evenwicht duurzaam 

te herstellen. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE TITEL VI, HOOFDSTUK 1 

 

De partijen komen overeen te streven naar vergemakkelijking van de afgifte van visa aan te goeder 

trouw zijnde personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder andere 

zakenlieden, investeerders, academici, personen in opleiding en overheidsfunctionarissen. Gezins-

leden van personen die legaal op het grondgebied van de andere partij verblijven komen eveneens 

in aanmerking. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN 

PERSOONSGEGEVENS 

 

De partijen komen overeen dat de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd voor alle 

terreinen waarop persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld. 

 

 

_______________ 
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VERKLARINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

 

 

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BETREFFENDE ARTIKEL 11 

 

Wanneer om overleg wordt verzocht op grond van artikel 11 is de Gemeenschap bereid tot overleg 

binnen dertig dagen nadat Egypte het Associatiecomité van de buitengewone maatregel in kennis 

heeft gesteld. 

 

Dergelijk overleg moet waarborgen dat de betrokken maatregelen in overeenstemming zijn met het 

bepaalde in artikel 11. De Gemeenschap zal zich niet tegen vaststelling van de maatregelen 

verzetten, indien aan deze voorwaarden is voldaan. 

 

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BETREFFENDE ARTIKEL 19 

 

De in artikel 19, lid 2, bedoelde bijzondere bepalingen die de Gemeenschap toepast ten aanzien van 

de Canarische eilanden zijn die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de 

Raad van 26 juni 1991. 
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VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BETREFFENDE ARTIKEL 21 

 

De Gemeenschap is bereid op verzoek van Egypte bijeenkomsten te houden op het niveau van 

ambtenaren, teneinde informatie te verstrekken over wijzigingen die zich in haar handelsbetrek-

kingen met derde landen kunnen hebben voorgedaan. 

 

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP BETREFFENDE ARTIKEL 34 

 

De Gemeenschap verklaart dat zij, tot de Associatieraad de in artikel 34, lid 2, bedoelde regels 

inzake eerlijke concurrentie heeft vastgesteld, in het kader van de interpretatie van artikel 34, lid 1, 

alle handelwijzen die in strijd zijn met dat artikel zal beoordelen aan de hand van de criteria die 

voortvloeien uit de regels die vervat zijn in de artikelen 81, 82 en 87 van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap, de artikelen 65 en 66 van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voor producten die onder dat Verdrag vallen, alsmede 

de communautaire regelgeving inzake overheidssteun, met inbegrip van het afgeleide recht. 

 

Ten aanzien van de landbouwproducten bedoeld in titel II, hoofdstuk 3, verklaart de Gemeenschap 

dat zij alle handelwijzen die in strijd zijn met artikel 34, lid 1, onder i), zal beoordelen aan de hand 

van de criteria die de Gemeenschap heeft vastgesteld op grond van de artikelen 36 en 37 van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name die welke zijn vastgesteld bij 

Verordening nr. 26/62 van de Raad, zoals gewijzigd, en alle handelwijzen die in strijd zijn met 

artikel 34, lid 1, onder iii), aan de hand van de criteria die de Gemeenschap heeft vastgesteld op 

grond van de artikelen 36 en 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

 

 

_______________ 
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OVEREENKOMST 

IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING 

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN EGYPTE 

BETREFFENDE DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP 

VAN VERSE AFGESNEDEN BLOEMEN, BLOESEMS EN BLOEMKNOPPEN 

VAN POST 0603 10 VAN 

HET GEMEENSCHAPPELIJKE DOUANETARIEF 
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A. Brief van de Gemeenschap 

 

Mijnheer, 

 

Door de Gemeenschap en Egypte is het volgende overeengekomen: 

 

Protocol nr. 1 bij de Europees-mediterrane overeenkomst voorziet in afschaffing van de douane-

rechten bij invoer in de Gemeenschap van afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, vers, 

vallende onder post 0603 10 van het Gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Egypte, 

met inachtneming van een limiet van 3000 ton. 

 

Egypte verbindt zich tot naleving van onderstaande voorwaarden ten aanzien van de invoer in de 

Gemeenschap van rozen en anjers die voor de afschaffing van deze rechten in aanmerking komen: 

 

- het prijsniveau voor de invoer in de Gemeenschap moet ten minste 85% bedragen van het 

communautaire prijsniveau voor dezelfde producten gedurende dezelfde perioden; 

 

- het prijsniveau van de Egyptische producten wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen van 

de ingevoerde producten op representatieve invoermarkten van de Gemeenschap; 
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- het communautaire prijsniveau wordt vastgesteld aan de hand van de producentenprijzen op 

representatieve markten van de belangrijkste productielidstaten; 

 

- het prijsniveau wordt iedere twee weken vastgesteld en gecorrigeerd voor de respectieve 

hoeveelheden. Deze bepaling geldt zowel voor de communautaire prijzen als voor de 

Egyptische prijzen; 

 

- bij de vaststelling van zowel de communautaire producentenprijzen als de invoerprijzen van 

Egyptische producten wordt onderscheid gemaakt tussen grootbloemige en kleinbloemige 

rozen en tussen eenbloemige en veelbloemige anjers; 

 

- indien het Egyptische prijsniveau voor een product minder dan 85% van het communautaire 

prijsniveau bedraagt, wordt de tariefpreferentie opgeschort. De Gemeenschap stelt de tarief-

preferentie opnieuw in, zodra een Egyptisch prijsniveau van 85% of meer van het commu-

nautaire prijsniveau is vastgesteld. 

 

Ik moge u verzoeken te bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. 

 

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. 

 

 

 namens de 

 Europese Gemeenschap 
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B. Brief van Egypte 

 

Mijnheer, 

 

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt: 

 

"Door de Gemeenschap en Egypte is het volgende overeengekomen: 
 

Protocol nr. 1 bij de Europees-mediterrane overeenkomst voorziet in afschaffing van de 
douanerechten bij invoer in de Gemeenschap van afgesneden bloemen, bloesems en bloem-
knoppen, vers, vallende onder post 0603 10 van het Gemeenschappelijk douanetarief, van 
oorsprong uit Egypte, met inachtneming van een limiet van 3000 ton. 

 
Egypte verbindt zich tot naleving van onderstaande voorwaarden ten aanzien van de invoer in 
de Gemeenschap van rozen en anjers die voor de afschaffing van deze rechten in aanmerking 
komen: 

 
- het prijsniveau voor de invoer in de Gemeenschap moet ten minste 85% bedragen van 

het communautaire prijsniveau voor dezelfde producten gedurende dezelfde perioden; 
 

- het prijsniveau van de Egyptische producten wordt vastgesteld aan de hand van de 
prijzen van de ingevoerde producten op representatieve invoermarkten van de 
Gemeenschap; 
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- het communautaire prijsniveau wordt vastgesteld aan de hand van de producenten-
prijzen op representatieve markten van de belangrijkste productielidstaten; 

 
- het prijsniveau wordt iedere twee weken vastgesteld en gecorrigeerd voor de respectieve 

hoeveelheden. Deze bepaling geldt zowel voor de communautaire prijzen als voor de 
Egyptische prijzen; 

 
- bij de vaststelling van zowel de communautaire producentenprijzen als de invoerprijzen 

van Egyptische producten wordt onderscheid gemaakt tussen grootbloemige en klein-
bloemige rozen en tussen eenbloemige en veelbloemige anjers; 

 
- indien het Egyptische prijsniveau voor een product minder dan 85% van het communau-

taire prijsniveau bedraagt, wordt de tariefpreferentie opgeschort. De Gemeenschap stelt 
de tariefpreferentie opnieuw in, zodra een Egyptisch prijsniveau van 85% of meer van 
het communautaire prijsniveau is vastgesteld. 

 
Ik moge u verzoeken te bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.". 

 

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt. 

 

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. 

 

 voor de Regering van 

 de Arabische Republiek Egypte 

 

 

_______________ 
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