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AVSNITT B 

Nationell behandling och marknadstillträde för varor 

ARTIKEL 2.6 

Klassificering av varor 

1. Klassificering av varor i handeln mellan parterna ska ske i överensstämmelse med Harmoniserade systemet. 

2. Varje part ska säkerställa att dess lagar och andra författningar avseende klassificering enligt tulltaxan av varor med 
ursprung i den andra parten tillämpas konsekvent. 

ARTIKEL 2.7 

Nationell behandling 

Varje part ska bevilja varor från den andra parten nationell behandling i enlighet med artikel III i Gatt 1994. För detta 
ändamål ska artikel III i Gatt 1994 i tillämpliga delar införlivas med och göras till en del av detta avtal. 

ARTIKEL 2.8 

Sänkning och avskaffande av importtullar 

1. Om inte annat anges i detta avtal ska varje part sänka eller avskaffa tullar på varor med ursprung i den andra 
parten i enlighet med bilaga 2-A. 

2. Om en part sänker sin tillämpade mest-gynnad-nations-tullsats ska den tullsatsen gälla för varor med ursprung 
i den andra parten om och så länge som den är lägre än den i enlighet med bilaga 2-A beräknade tullsatsen för samma 
vara. 

3. Parterna ska se över behandlingen av sådana varor med ursprung i en part som klassificeras i tullpositioner med 
beteckningen ”S” i kolumnen ”Anmärkning” i Europeiska unionens bindningslista i del 2 avsnitt B i bilaga 2-A och 
i Japans bindningslista i del 3 avsnitt D i bilaga 2-A under det femte året efter ikraftträdandet av detta avtal eller under 
ett år som parterna på annat sätt överenskommer, beroende på vilket som infaller först. Översynen ska syfta till att 
förbättra villkoren för marknadstillträde genom exempelvis snabbare sänkning eller avskaffande av tullar, rationalisering 
av anbudsförfaranden och utökning av kvotvolymer och till att behandla frågor avseende avgifter. 

4. Om en part beviljar ett tredjeland en större eller snabbare tullsänkning, en större kvot eller någon annan mer 
gynnsam behandling än vad som föreskrivs i detta avtal på grundval av ett internationellt avtal om varor som omfattas 
av punkt 3 och detta påverkar balansen på Europeiska unionens eller Japans marknad för sådana varor, ska parterna 
i syfte att säkerställa att den andra parten får minst samma förmån inleda en sådan översyn inom tre månader från den 
dag då det internationella avtalet mellan Europeiska unionen och det tredjelandet eller mellan Japan och det tredjelandet 
träder i kraft och med målet att översynen slutförs inom sex månader från den dagen. 

ARTIKEL 2.9 

Varor som återinförs efter reparation och ändring 

1. En part får inte tillämpa en tull på en vara som oberoende av ursprung återinförs till dess tullområde efter att ha 
exporterats tillfälligt från dess tullområde till den andra partens tullområde i syfte att repareras eller ändras, oavsett om 
reparationen eller ändringen skulle ha kunnat utföras i den förstnämnda partens tullområde och förutsatt att den 
berörda varan återinförs till den förstnämnda partens tullområde inom den period som anges i partens lagar och andra 
författningar. (1) 

2. Punkt 1 får inte tillämpas på en vara i en parts tullområde som är under tullkontroll utan att importtullar och 
importskatter har betalats, som exporteras för reparation eller ändring och som inte återinförs till tullområdet under 
tullkontroll utan betalning av importtullar och importskatter. 

(1) Vid tillämpning av denna punkt i Europeiska unionen används förfarandet för passiv förädling enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. 
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