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2. Prioriteringarna för utvecklingssamarbetet i grova drag enligt punkt 1 och mer i detalj
enligt de olika kapitlen i detta avtal ska genomföras enligt bestämmelserna i artikel 7.
3. Parterna är eniga om fördelarna med en regional utvecklingsfond som företräder samtliga
Cariforum-staters intressen och som kan mobilisera och överföra utvecklingsresurser knutna
till avtalet om ekonomiskt partnerskap från EUF och andra potentiella givare. Cariforumstaterna ska i detta hänseende sträva efter att inrätta en sådan fond inom två år efter det att
avtalet undertecknats.

Del II – Handel och handelsrelaterade frågor
Avdelning I – Varuhandel
Kapitel 1 – Tullar
Artikel 9 – Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för alla varor med ursprung i Europeiska
gemenskapen eller någon Cariforum-stat(1).
(1) Varor och produkter ska anses ha samma betydelse, såvida inte annat uttryckligen anges.

Artikel 10 – Ursprungsregler
Med med ursprung i avses i detta kapitel sådana varor som uppfyller ursprungsreglerna i
protokoll I. Inom fem år efter det att detta avtal trätt i kraft ska parterna se över
bestämmelserna i protokoll I i syfte att ytterligare förenkla begreppen och metoderna för att
fastställa ursprunget mot bakgrund av Cariforum-staternas utvecklingsbehov. Vid denna
översyn ska parterna beakta utvecklingen av tekniker, produktionsprocesser och alla andra
faktorer som kan medföra att bestämmelserna i protokoll I behöver ändras. Varje sådan
ändring ska göras genom ett beslut av det gemensamma Cariforum–EG-rådet.

Artikel 11 – Tullar
Med tull avses varje form av tull eller annan avgift, inbegripet varje form av extraskatt eller
annan extraavgift, som påförs i samband med import eller export av varor, med undantag av
a) inhemska skatter och andra inhemska avgifter som påförs i enlighet med artikel 27,
b) antidumpings-, utjämnings- eller skyddsåtgärder som vidtas i enlighet med kapitel 2 i
denna avdelning,
c) andra avgifter som påförts i enlighet med artikel 13.

Artikel 12 – Klassificering av varor
Klassificeringen av de varor som omfattas av detta avtal ska vara den i systemet för
harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) i överensstämmelse med de
klassificeringsbestämmelser som gäller för det systemet. Den särskilda kommitté för
tullsamarbete och handelslättnader som anges i artikel 36 ska behandla alla eventuella frågor
om varuklassificeringen som uppstår vid tillämpningen av detta avtal.

Artikel 13 – Avgifter
De avgifter som avses i artikel 11 ska till sitt belopp vara begränsade till den ungefärliga
kostnaden för tillhandahållna tjänster och får inte utgöra ett indirekt skydd för inhemska
produkter eller en beskattning av import eller export för fiskala ändamål. De får inte
överstiga det verkliga värdet på de tillhandahållna tjänsterna. Några avgifter får inte tas ut
för konsulära tjänster.
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