
Beslut (2009/330/EG, Euratom), EUT L 107, 2009  127

 

Protokoll 1 

om järn- och stålprodukter 

Artikel 1 
Detta protokoll ska tillämpas på de produkter som förtecknas i kapitlen 72 och 73 i 
Kombinerade nomenklaturen. Det ska även tillämpas på andra färdigbehandlade järn- och 
stålprodukter som i framtiden kan komma att ha sitt ursprung i Albanien enligt de 
ovannämnda kapitlen. 

Artikel 2 
Gällande tullar på import till gemenskapen av järn- och stålprodukter med ursprung i 
Albanien ska avskaffas den dag då avtalet träder i kraft. 

Artikel 3 
1. När detta avtal träder i kraft ska de tullar som i Albanien tillämpas på import av de järn- 
och stålprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i artikel 19 i avtalet och 
förtecknas i bilaga I till detta avtal gradvis sänkas i enligt med den tidsplan som där anges. 
 
2. När detta avtal träder i kraft ska de tullar som i Albanien tillämpas på import av alla andra 
järn- och stålprodukter som har ursprung i gemenskapen avskaffas. 

Artikel 4 
1. Kvantitativa begränsningar av import till gemenskapen av järn- och stålprodukter med 
ursprung i Albanien samt åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas den dag då avtalet 
träder i kraft. 
 
2. Kvantitativa begränsningar av import till Albanien av järn- och stålprodukter med ursprung 
i gemenskapen samt åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas den dag då avtalet 
träder i kraft. 

Artikel 5 
1. Med hänsyn till de bestämmelser som anges i artikel 71 i avtalet erkänner parterna att det 
finns ett angeläget behov av att varje part snabbt åtgärdar sin järn- och stålsektors 
eventuella strukturella svagheter för att se till att dess industri har allmän konkurrenskraft. 
Albanien ska därför inom tre år inrätta det omstrukturerings- och omläggningsprogram för 
landets järn- och stålindustri som är nödvändigt för att denna sektor ska kunna bli lönsam på 
normala marknadsvillkor. På begäran ska gemenskapen tillhandahålla Albanien lämpligt 
tekniskt bistånd för att uppnå detta mål. 
 
2. I enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 71 i avtalet ska alla förfaranden som 
strider mot denna artikel bedömas på grundval av de särskilda kriterier som följer av 
tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om statligt stöd, inbegripet 
sekundärlagstiftning och särskilda regler om kontroll av statligt stöd som är tillämpliga på 
järn- och stålsektorn efter det att fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen upphört att gälla. 
 
3. Vid tillämpning av artikel 71.1 iii i avtalet när det gäller järn- och stålprodukter ska 
gemenskapen godkänna att Albanien under fem år efter avtalets ikraftträdande i 
undantagsfall beviljar statligt stöd för omstrukturering, under följande förutsättningar: 
 
– Stödet medför att de stödmottagande företagen är lönsamma på normala marknadsvillkor i 
slutet av omstruktureringsperioden. 
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– Stödbeloppet och frekvensen av det stöd som beviljas är strikt begränsat till vad som är 
absolut nödvändigt för att återställa företagens lönsamhet, och stödet kommer att sänkas 
gradvis. 
 
– Omstruktureringsprogrammet är kopplat till en allmän rationalisering och 
kompensationsåtgärder för att motverka den snedvridande effekten av det stöd som beviljas 
i Albanien. 
 
4. Varje part ska garantera full insyn när det gäller genomförandet av det nödvändiga 
omstrukturerings- och omläggningsprogrammet genom ett fullständigt och kontinuerligt 
utbyte av information med den andra parten, inbegripet närmare upplysningar om 
omstruktureringsplanen och om beloppet och frekvensen av och ändamålet för de statliga 
stöd som beviljas enligt punkterna 2 och 3. 
 
5. Stabiliserings- och associeringsrådet ska övervaka tillämpningen av de bestämmelser som 
anges i punkterna 1–4. 
 
6. Om en part anser att ett visst förfarande som tillämpas av den andra parten är oförenligt 
med bestämmelserna i denna artikel och om detta förfarande skadar eller riskerar att skada 
den första partens intressen eller vållar eller riskerar att vålla dess industri väsentlig skada, 
får denna part vidta lämpliga åtgärder efter samråd inom den kontaktgrupp som avses i 
artikel 7 eller trettio arbetsdagar efter det att samråd begärts. 

Artikel 6 
Bestämmelserna i artiklarna 20, 21 och 22 i avtalet ska tillämpas på handeln med järn- och 
stålprodukter mellan parterna.  

Artikel 7 
Parterna är överens om att en kontaktgrupp ska inrättas enligt artikel 120.4 i avtalet i syfte 
att följa och övervaka tillämpningen av detta protokoll. 
 
 
 


	STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET
	Artikel 1
	Avdelning I — Allmänna principer
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7

	Avdelning II — Politisk dialog
	Artikel 8
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11

	Avdelning III — Regionalt samarbete
	Artikel 12
	Artikel 13 — Samarbete med andra länder som undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal
	Artikel 14 — Samarbete med övriga länder som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen
	Artikel 15 — Samarbete med kandidatländer för anslutning till Europeiska unionen

	Avdelning IV — Fri rörlighet för varor
	Artikel 16

	Kapitel I — Industriprodukter
	Artikel 17
	Artikel 18
	Artikel 19
	Artikel 20
	Artikel 21
	Artikel 22
	Artikel 23

	Kapitel II — Jordbruk och fiske
	Artikel 24 — Definition
	Artikel 25
	Artikel 26
	Artikel 27 — Jordbruksprodukter
	Artikel 28 — Fisk och fiskeriprodukter
	Artikel 29
	Artikel 30
	Artikel 31

	Kapitel III — Gemensamma bestämmelser
	Artikel 32
	Artikel 33 — Frysningsklausul
	Artikel 34 — Förbud mot skattemässig diskriminering
	Artikel 35
	Artikel 36 — Tullunioner, frihandelsområden och ordningar för gränshandel
	Artikel 37 — Dumpning och subventioner
	Artikel 38 — Allmän skyddsklausul
	Artikel 39 — Bristklausul
	Artikel 40 — Statliga monopol
	Artikel 41
	Artikel 42 — Tillåtna restriktioner
	Artikel 43
	Artikel 44
	Artikel 45

	Avdelning V — Arbetstagares rörlighet, etablering, tillhandahållande av tjänster, löpande betalningar och kapitalrörelser
	Kapitel I — Arbetstagares rörlighet
	Artikel 46
	Artikel 47
	Artikel 48

	Kapitel II — Etablering
	Artikel 49 — För tillämpning av detta avtal gäller följande:
	Artikel 50
	Artikel 51
	Artikel 52
	Artikel 53
	Artikel 54
	Artikel 55
	Artikel 56

	Kapitel III — Tillhandahållande av tjänster
	Artikel 57
	Artikel 58
	Artikel 59

	Kapitel IV — Löpande betalningar och kapitalrörelser
	Artikel 60
	Artikel 61
	Artikel 62

	Kapitel V — Allmänna bestämmelser
	Artikel 63
	Artikel 64
	Artikel 65
	Artikel 66
	Artikel 67
	Artikel 68
	Artikel 69

	Avdelning VI — Tillnärmning av lagstiftningen, kontroll av dess efterlevnad samt konkurrensbestämmelser
	Artikel 70
	Artikel 71 — Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser
	Artikel 72 — Offentliga företag
	Artikel 73 — Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter
	Artikel 74 — Offentliga upphandlingskontrakt
	Artikel 75 — Standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse
	Artikel 76 — Konsumentskydd
	Artikel 77 — Arbetsvillkor och lika möjligheter

	Avdelning VII — Rättvisa, frihet och säkerhet
	Kapitel I — Inledning
	Artikel 78
	Artikel 79 — Skydd av personuppgifter

	Kapitel II — Samarbete när det gäller fri rörlighet för personer
	Artikel 80 — Visering, gränskontroll, asyl och migration
	Artikel 81 — Förebyggande och stävjande av illegal invandring, och återtagande

	Kapitel III — Samarbete när det gäller bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism, narkotika samt när det gäller bekämpning av terrorism
	Artikel 82 — Penningtvätt och finansiering av terrorism
	Artikel 83 — Samarbete rörande narkotikabekämpning
	Artikel 84 — Bekämpning av terrorism

	Kapitel IV — Samarbete i straffrättsliga frågor
	Artikel 85 — Förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet

	Avdelning VIII — Samarbete på olika områden
	Artikel 86 — Allmänna bestämmelser om samarbete på olika områden
	Artikel 87 — Ekonomisk politik och handelspolitik
	Artikel 88 — Statistiksamarbete
	Artikel 89 — Bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster
	Artikel 90 — Samarbete i fråga om revision och finansiell kontroll
	Artikel 91 — Främjande och skydd av investeringar
	Artikel 92 — Industriellt samarbete
	Artikel 93 — Små och medelstora företag
	Artikel 94 — Turism
	Artikel 95 — Jordbruk och den agroindustriella sektorn
	Artikel 96 — Fiske
	Artikel 97 — Tull
	Artikel 98 — Skatt
	Artikel 99 — Samarbete i sociala frågor
	Artikel 100 — Utbildning
	Artikel 101 — Kulturellt samarbete
	Artikel 102 — Samarbete på det audiovisuella området
	Artikel 103 — Informationssamhället
	Artikel 104 — Elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster
	Artikel 105 — Information och kommunikation
	Artikel 106 — Transport
	Artikel 107 — Energi
	Artikel 108 — Miljö
	Artikel 109 — Samarbete i fråga om forskning och teknisk utveckling
	Artikel 110 — Regional och lokal utveckling
	Artikel 111 — Offentlig förvaltning

	Avdelning IX — Finansiellt samarbete
	Artikel 112
	Artikel 113
	Artikel 114
	Artikel 115

	Avdelning X — Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser
	Artikel 116
	Artikel 117
	Artikel 118
	Artikel 119
	Artikel 120
	Artikel 121
	Artikel 122
	Artikel 123
	Artikel 124
	Artikel 125
	Artikel 126
	Artikel 127
	Artikel 128
	Artikel 129
	Artikel 130
	Artikel 131
	Artikel 132
	Artikel 133
	Artikel 134
	Artikel 135
	Artikel 136 — Interimsavtal
	Artikel 137


	2009_330pro3.pdf
	PROTOKOLL 3
	om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner och om ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner, spritdrycker och aromatiserade viner
	Artikel 1
	Artikel 2



	2009_330pro4.pdf
	PROTOKOLL 4
	om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	AVDELNING I  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
	AVDELNING II  DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”
	AVDELNING III  TERRITORIELLA VILLKOR
	AVDELNING IV  TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE
	AVDELNING V  URSPRUNGSINTYG
	AVDELNING VI  BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE
	AVDELNING VII  CEUTA OCH MELILLA
	AVDELNING VIII  SLUTBESTÄMMELSER
	FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

	Avdelning I — Allmänna bestämmelser
	Artikel 1 — Definitioner

	Avdelning II — Definition av begreppet ”ursprungsprodukter”
	Artikel 2 — Allmänna villkor
	Artikel 3 — Bilateral kumulation i gemenskapen
	Artikel 4 — Bilateral kumulation i Albanien
	Artikel 5 — Helt framställda produkter
	Artikel 6 — Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter
	Artikel 7 — Otillräcklig bearbetning eller behandling
	Artikel 8 — Bedömningsenhet
	Artikel 9 — Tillbehör, reservdelar och verktyg
	Artikel 10 — Satser
	Artikel 11 — Neutrala element

	Avdelning III — Territoriella villkor
	Artikel 12 — Territorialprincip
	Artikel 13 — Direkttransport
	Artikel 14 — Utställningar

	Avdelning IV — Tullrestitution eller tullbefrielse
	Artikel 15 — Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

	Avdelning V — Ursprungsintyg
	Artikel 16 — Allmänna villkor
	Artikel 17 — Förfarande vid utfärdande av varucertifikat EUR.1
	Artikel 18 — Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand
	Artikel 19 — Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1
	Artikel 20 — Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg
	Artikel 21 — Villkor för upprättande av en fakturadeklaration
	Artikel 22 — Godkänd exportör
	Artikel 23 — Ursprungsintygs giltighet
	Artikel 24 — Uppvisande av ursprungsintyg
	Artikel 25 — Import i delleveranser
	Artikel 26 — Undantag från krav på ursprungsintyg
	Artikel 27 — Styrkande handlingar
	Artikel 28 — Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar
	Artikel 29 — Avvikelser och formella fel
	Artikel 30 — Belopp i euro

	Avdelning VI — Bestämmelser om administrativt samarbete
	Artikel 31 — Ömsesidigt bistånd
	Artikel 32 — Kontroll av ursprungsintyg
	Artikel 33 — Tvistlösning
	Artikel 34 — Påföljder
	Artikel 35 — Frizoner

	Avdelning VII — Ceuta och Melilla
	Artikel 36 — Tillämpning av protokollet
	Artikel 37 — Särskilda villkor

	Avdelning VIII — Slutbestämmelser
	Artikel 38 — Ändringar i protokollet



	2009_330pro4bil1.pdf
	Bilaga I — Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II
	Anmärkning 1
	Anmärkning 2
	Anmärkning 3
	Anmärkning 4
	Anmärkning 5
	Anmärkning 6
	Anmärkning 7


	2009_330pro5.pdf
	PROTOKOLL 5
	om landtransporter
	Artikel 1 — Syfte
	Artikel 2 — Tillämpningsområde
	Artikel 3 — Definitioner

	Avdelning I — Infrastruktur
	Artikel 4 — Allmänna bestämmelser
	Artikel 5 — Planering
	Artikel 6 — Ekonomiska frågor

	Avdelning II — Järnvägstransporter och kombinerade transporter
	Artikel 7 — Allmän bestämmelse
	Artikel 8 — Särskilda aspekter rörande infrastruktur
	Artikel 9 — Stödåtgärder
	Artikel 10 — Järnvägarnas roll

	Avdelning III — Vägtransporter
	Artikel 11 — Allmänna bestämmelser
	Artikel 12 — Marknadstillträde
	Artikel 13 — Beskattning, vägavgifter och andra avgifter
	Artikel 14 — Vikt och mått
	Artikel 15 — Miljö
	Artikel 16 — Sociala aspekter
	Artikel 17 — Bestämmelser om trafik
	Artikel 18 — Trafiksäkerhet
	Avdelning IV — Förenkling av formaliteter
	Artikel 19 — Förenkling av formaliteter

	Avdelning V — Slutbestämmelser
	Artikel 20 — Utvidgning av protokollets räckvidd
	Artikel 21 — Genomförande



	2009_330pro6.pdf
	PROTOKOLL 6
	om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
	Artikel 1 — Definitioner
	Artikel 2 — Räckvidd
	Artikel 3 — Bistånd på begäran
	Artikel 4 — Spontant bistånd
	Artikel 5 — Överlämnande och meddelande
	Artikel 6 — Form och innehåll i en framställan om bistånd
	Artikel 7 — Handläggning av en framställan om bistånd
	Artikel 8 — Form för meddelande av information
	Artikel 9 — Undantag från skyldigheten att lämna bistånd
	Artikel 10 — Informationsutbyte och konfidentialitet
	Artikel 11 — Experter och vittnen
	Artikel 12 — Kostnader för bistånd
	Artikel 13 — Tillämpning
	Artikel 14 — Andra avtal


	2009_332slutakt.pdf
	SLUTAKT




