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Nikola ŠPIRIĆ, 
 
ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd 
 
SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, 
 
HAR ENATS OM FÖLJANDE. 

Avdelning I – Allmänna principer 

Artikel 1 (SAA artikel 2) 
Respekt för demokratins principer och de mänskliga rättigheterna, såsom de proklameras i 
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och definieras i konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i slutakten från 
Helsingforsmötet och i Parisstadgan för ett nytt Europa, respekt för folkrättsliga principer, 
inbegripet ett fullständigt samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. 
Jugoslavien, och rättsstatsprincipen samt respekt för de marknadsekonomiska principer som 
anges i dokumentet från Europeiska säkerhetskonferensens (ESK) konferens i Bonn om 
ekonomiskt samarbete ska ligga till grund för parternas inrikes och utrikespolitik och utgöra 
grundläggande delar av detta avtal. 

Artikel 2 (SAA artikel 9) 
Detta avtal ska vara fullt förenligt med och genomföras i överensstämmelse med relevanta 
WTO-bestämmelser, särskilt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt 
1994) och artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats). 

Avdelning II – Fri rörlighet för varor 

Artikel 3 (SAA artikel 18) 
1. Inom fem år från den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och 
Hercegovina gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med avtalets bestämmelser och 
i överensstämmelse med reglerna i Gatt 1994 och WTO. De ska därvid beakta följande 
särskilda krav: 
 
2. Kombinerade nomenklaturen ska tillämpas vid klassificering av varor som är föremål för 
handel mellan parterna. 
 
3. Vid tillämpning av detta avtal ska med tullar och avgifter med motsvarande verkan avses 
varje form av tull eller annan pålaga som påförs i samband med import eller export av en 
vara, även varje form av extraskatt eller annan extrapålaga i samband med sådan import 
eller export, med undantag av 
 
a) avgifter som motsvarar en intern skatt och som införts i enlighet med artikel III.2 i Gatt 
1994, 
 
b) antidumpings- eller utjämningsåtgärder, 
 
c) avgifter som står i rimlig proportion till kostnaden för tjänster som tillhandhållits. 
 
4. Den bastullsats på vilken de successiva tullsänkningarna enligt detta avtal ska tillämpas 
ska för varje produkt vara 
 
a) den tullsats i gemenskapens gemensamma tulltaxa som fastställts i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 2658/87 och som faktiskt tillämpades generellt den dag då detta avtal 
undertecknades, 
 
b) den tulltaxa som tillämpades av Bosnien och Hercegovina år 2005. 
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5. De nedsatta tullar som ska tillämpas av Bosnien och Hercegovina, beräknade på det sätt 
som anges i detta avtal, ska avrundas till en decimal enligt normala aritmetiska principer. 
Således ska alla tal där den andra decimalen är mindre än 5 avrundas nedåt och alla tal där 
den andra decimalen är 5 eller större avrundas uppåt. 
 
6. Om någon av parterna efter avtalets undertecknande inför tullnedsättningar som tillämpas 
generellt, särskilt nedsättningar som följer av 
 
a) tullförhandlingar i WTO, eller 
 
b) Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till WTO, eller 
 
c) nedsättningar efter Bosnien och Hercegovinas anslutning till WTO, ska den nedsatta 
tullsatsen ersätta den grundtullsats som avses i punkt 4 från och med den dag då 
nedsättningen börjar tillämpas.  
 
7. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska meddela varandra sina respektive 
bastullsatser och eventuella ändringar. 

Kapitel I – Industriprodukter 

Artikel 4 (SAA artikel 19) – Definitioner 
1. Detta kapitel ska tillämpas på produkter enligt kapitlen 25–97 i Kombinerade 
nomenklaturen med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, med undantag 
av de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk. 
 
2. För handel mellan parterna med produkter som omfattas av fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen ska bestämmelserna i det fördraget gälla. 

Artikel 5 (SAA artikel 20) – Gemenskapens medgivanden för industriprodukter 
1. Alla tullar på import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och 
Hercegovina och alla avgifter med motsvarande verkan ska avskaffas från och med den dag 
då avtalet träder i kraft. 
 
2. Alla kvantitativa restriktioner för import till gemenskapen av industriprodukter med 
ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas 
från och med den dag då avtalet träder i kraft. 

Artikel 6 (SAA artikel 21) – Bosnien och Hercegovinas medgivanden för 
industriprodukter 
1. Tullar på import till Bosnien och Hercegovina av andra industriprodukter med ursprung i 
gemenskapen än de som räknas upp i bilaga I ska avskaffas från och med den dag då avtalet 
träder i kraft. 
 
2. Alla avgifter med motsvarande verkan som tullar på import till Bosnien och Hercegovina av 
industriprodukter med ursprung i gemenskapen ska avskaffas från och med den dag då 
avtalet träder i kraft. 
 
3. Tullarna på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i 
gemenskapen som räknas upp i bilaga I a, I b och I c ska gradvis sänkas och avskaffas i 
enlighet med tidtabellerna i den bilagan. 
 
4. Alla kvantitativa restriktioner för import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter 
med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas den 
dag då avtalet träder i kraft. 
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Artikel 7 (SAA artikel 22) – Exporttullar och exportrestriktioner 
1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla exporttullar och 
avgifter med motsvarande verkan för handeln dem emellan från och med den dag då avtalet 
träder i kraft. 
 
2. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla kvantitativa 
exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet 
träder i kraft. 

Artikel 8 (SAA artikel 23) – Snabbare tullsänkningar 
Bosnien och Hercegovina förklarar sig berett att sänka sina tullar i handeln med 
gemenskapen i snabbare takt än enligt artikel 6 (SAA artikel 21) om dess allmänna 
ekonomiska situation och situationen i den berörda branschen medger det. 
Interimskommittén ska granska situationen i detta hänseende och utfärda nödvändiga 
rekommendationer. 

Kapitel II – Jordbruk och fiske 

Artikel 9 (SAA artikel 24) – Definition 
1. Detta kapitel ska tillämpas på handel med jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i 
gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina. 
 
2. Med jordbruks- och fiskeriprodukter avses produkter enligt kapitlen 1–24 i Kombinerade 
nomenklaturen och de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om 
jordbruk. 
 
3. Denna definition omfattar också fisk och fiskeriprodukter enligt kapitel 3, nummer 1604 
och 1605 samt undernummer 0511 91 2301 20 00 och 1902 20 10 i Kombinerade 
nomenklaturen. 

Artikel 10 (SAA artikel 25) – Bearbetade jordbruksprodukter 
I protokoll 1 fastställs den handelsordning som ska tillämpas för de bearbetade 
jordbruksprodukter som räknas upp i protokollet.  

Artikel 11 (SAA artikel 26) – Avskaffande av kvantitativa restriktioner för jordbruks- 
och fiskeriprodukter 
1. Gemenskapen ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruks- och 
fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande 
verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. 
 
2. Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av 
jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med 
motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. 

Artikel 12 (SAA artikel 27) – Jordbruksprodukter 
1. Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på import av jordbruksprodukter med ursprung i 
Bosnien och Hercegovina, med undantag av produkter enligt nummer 0102, 0201, 0202, 
1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, och alla avgifter med motsvarande 
verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. 
 
För produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen och för vilka 
Gemensamma tulltaxan föreskriver både en värdetull och en specifik tull ska avskaffandet 
endast gälla värdetullen. 
 
2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen fastställa tullarna på 
import till gemenskapen inom en årlig tullkvot på 1 500 ton uttryckt i slaktvikt av ”baby 
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beef”-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Bosnien och Hercegovina till 20 
% av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt gemensamma tulltaxan. 
 
3. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft ska gemenskapen tillämpa tullfritt 
tillträde för import till gemenskapen av produkter enligt nummer 1701 och 1702 i 
Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, inom ramen för en 
årlig tullkvot på 12 000 ton (nettovikt). 
 
4. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina 
 
a) avskaffa alla tullar på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen 
enligt förteckningen i bilaga III a, 
 
b) gradvis sänka tullarna på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i 
gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III b, III c och III d i enlighet med den tidsplan 
som för varje produkt anges i den bilagan. 
 
c) avskaffa alla tullar som är tillämpliga på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung 
i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III e inom ramen för den tullkvot som anges för 
de berörda produkterna. 
 
5. I protokoll 6 fastställs ordningen för de vin- och spritdrycker som anges i det protokollet. 

Artikel 13 (SAA artikel 28) – Fisk och fiskeriprodukter 
1. Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien 
och Hercegovina, med undantag av produkterna i bilaga IV, och alla avgifter med 
motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. För produkterna i bilaga 
IV ska bestämmelserna i den bilagan gälla. 
 
2. Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung 
i gemenskapen och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet 
träder i kraft, i enlighet med vad som anges i bilaga V. 

Artikel 14 (SAA artikel 29) – Översynsklausul 
Senast tre år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och 
Hercegovina i interimskommittén, produkt för produkt, systematiskt och på lämplig ömsesidig 
grundval, undersöka möjligheterna att lämna varandra ytterligare medgivanden i syfte att 
ytterligare liberalisera handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter; de ska därvid beakta 
omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter mellan parterna, dessa 
produkters särskilda känslighet, gemenskapens gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik 
och Bosnien och Hercegovinas jordbruks- och fiskeripolitik, jordbrukets och fiskets betydelse 
för Bosnien och Hercegovinas ekonomi, följderna av de multilaterala handelsförhandlingarna i 
Världshandelsorganisationen (WTO) samt Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till 
WTO. 

Artikel 15 (SAA artikel 30) 
Om import av produkter med ursprung i endera partens territorium som omfattas av 
medgivanden enligt artiklarna 10, 11, 12 och 13 i detta avtal (SAA artiklar 25, 26, 27 och 28) 
allvarligt stör den andra partens marknader eller inhemska regleringsmekanismer ska 
parterna, med hänsyn till jordbruks- och fiskemarknadernas särskilda känslighet, omedelbart 
och utan hinder av andra bestämmelser i avtalet, särskilt artikel 24 (SAA artikel 39), inleda 
samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda 
parten vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga.  

Artikel 16 (SAA artikel 31) – Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks- och 
fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker 
1. Bosnien och Hercegovina ska skydda geografiska beteckningar i gemenskapen som 
registrerats i gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 
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om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel, i enlighet med villkoren i denna artikel. Geografiska beteckningar för jordbruks- 
och fiskeriprodukter i Bosnien och Hercegovina ska få registreras i gemenskapen på de villkor 
som fastställs i samma förordning. 
 
2. Bosnien och Hercegovina ska förbjuda att beteckningar som är skyddade i gemenskapen 
används på Bosnien och Hercegovinas territorium för liknande produkter som inte uppfyller 
specifikationerna för den geografiska beteckningen. Detta ska gälla även om varans rätta 
geografiska ursprung anges, den geografiska beteckningen används i översättning eller 
beteckningen åtföljs av ord som ”art”, ”typ”,”stil”, ”imitation”, ”metod” eller andra liknande 
uttryck. 
 
3. Bosnien och Hercegovina ska vägra att registrera varumärken som används på något av 
de sätt som avses i punkt 2. 
 
4. Varumärken som har registrerats i Bosnien och Hercegovina eller varumärken som är 
inarbetade där, och vars användning motsvarar de situationer som avses i punkt 2, får inte 
längre användas sex år efter det att avtalet har trätt i kraft. Detta ska dock inte gälla för 
varumärken som registrerats i Bosnien och Hercegovina och inarbetade varumärken som ägs 
av medborgare i tredjeländer, såvida de inte är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med 
avseende på varans art, kvalitet eller geografiska ursprung. 
 
5. All användning av enligt punkt 1 skyddade geografiska beteckningar såsom det begrepp 
som i det dagliga språkbruket blivit den sedvanliga benämningen av varan i Bosnien och 
Hercegovina ska upphöra senast den 31 december 2013. 
 
6. Bosnien och Hercegovina ska sörja för det skydd som avses i punkterna 1–5 såväl på eget 
initiativ som på begäran av en berörd part. 

Kapitel III – Gemensamma bestämmelser 

Artikel 17 (SAA artikel 32) – Räckvidd 
Detta kapitel ska tillämpas på all varuhandel mellan parterna, om inget annat föreskrivs i 
detta kapitel eller i protokoll 1. 

Artikel 18 (SAA artikel 33) – Mera långtgående medgivanden 
Bestämmelserna i denna avdelning ska inte på något sätt hindra någondera parten från att 
ensidigt tillämpa mer gynnsamma åtgärder. 

Artikel 19 (SAA artikel 34) – Frysningsklausul 
1. Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya import- eller 
exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och 
Bosnien och Hercegovina, och de tullar och avgifter som redan tillämpas får inte höjas. 
 
2. Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya kvantitativa 
import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan 
gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, och de restriktioner och åtgärder som redan 
finns får inte göras mer restriktiva.  
 
3. Utan att det påverkar medgivandena enligt artiklarna 10, 11, 12 och 13 (SAA artiklarna 
25, 26, 27 och 28) ska punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte på något sätt hindra Bosnien 
och Hercegovina respektive gemenskapen från att bedriva sin egen jordbruks- och 
fiskeripolitik eller vidta åtgärder inom dess ram, förutsatt att importordningen i bilagorna III–
V och protokoll 1 inte påverkas. 

Artikel 20 (SAA artikel 35) – Förbud mot skattediskriminering 
1. Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska avhålla sig från att införa åtgärder eller 
förfaranden av internt skattemässig karaktär samt avskaffa de som redan finns, om 




