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5. AEP-kommittén får besluta om eventuella övergångsåtgärder eller ändringar som är
nödvändiga för att underlätta ett sådant tillägg av avtalsslutande ESA-stater i bilaga II.

Avdelning II – Fri rörlighet för varor
Artikel 7 – Tullar
Vid hänvisning till avskaffandet av importtullar, avses med tullar varje form av tull eller
annan pålaga som påförs vid eller i samband med import av en vara – inbegripet varje form
av extraskatt eller extrapålaga i samband med sådan import – med undantag av
a) avgifter som motsvarar interna skatter som påförs både importerade och lokalt tillverkade
varor i enlighet med bestämmelserna i artikel 18,
b) antidumpnings- och utjämningsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i artikel 19 och
skyddsåtgärder i enlighet med artikel 21, samt
c) avgifter och andra pålagor som tagits ut i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.

Artikel 8 – Klassificering av varor
Klassificeringen av varorna i handel som omfattas av detta avtal ska vara den som anges i
varje parts respektive tulltaxenomenklatur i överensstämmelse med systemet för
harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat HS). De avtalsslutande ESAstaterna kommer att använda nomenklaturen för Gemensamma marknaden för östra och
södra Afrika.

Artikel 9 – Bastullsats
Den bastullsats på vilken de gradvisa sänkningarna ska tillämpas ska för varje produkt vara
den tullsats som anges i parternas respektive tidsplan för avveckling av tullarna.

Artikel 10 – Avgifter och andra pålagor
De avgifter och andra pålagor som avses i artikel 7 c 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 importen av skattefinansiella skäl. De ska
grundas på specifika satser. Handelsrelaterade avgifter och pålagor får inte tas ut för
konsulära tjänster.

Artikel 11 – Tullar på produkter med ursprung i ESA-staterna
Produkter med ursprung i ESA-staterna ska importeras tullfritt till gemenskapen enligt de
villkor som anges i bilaga I.

Artikel 12 – Tullar på produkter med ursprung i Europeiska gemenskapen
1. Tullarna på import av produkter med ursprung i gemenskapen ska sänkas eller avskaffas i
enlighet med tidsplanen för tulliberalisering i bilaga II, som ska innehålla tidsplanerna för
varje avtalsslutande ESA-stat eller grupp av avtalsslutande ESA-stater.
2. Parterna får göra ändringar i tidsplanerna för tulliberalisering i bilaga II i syfte att
harmonisera dem med hänsyn till regionala integrationsprocesser.
3. Eventuella nya tidsplaner för liberalisering av tullar på import av produkter med ursprung i
Europeiska gemenskapen som lämnas in efter det att förfarandet för ratificeringen av detta
avtal har inletts kan fogas till bilaga II till detta avtal efter beslut av AEP-kommittén.

Artikel 13 – Ursprungsregler
I detta kapitel avses med som har sitt ursprung sådana produkter som uppfyller
ursprungsreglerna i protokoll 1 till detta avtal. När det gäller det heltäckande avtalet om
ekonomiskt partnerskap, och under perioden efter det att detta avtal trätt i kraft men innan
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det heltäckande avtalet om ekonomiskt partnerskap trätt i kraft, ska parterna se över
bestämmelserna i detta protokoll i syfte att ytterligare förenkla dem. Vid en sådan översyn
ska parterna beakta ESA-staternas utvecklingsbehov, utvecklingen av teknik,
produktionsprocesser och alla andra faktorer, inklusive pågående reformering av
ursprungsreglerna, som kan medföra att bestämmelserna i detta protokoll behöver ändras.
Varje sådan ändring ska göras genom ett beslut av AEP-kommittén.

Artikel 14 – Frysningsklausul
Om inte annat sägs i artikel 12 är parterna överens om att inte öka de tullar som tillämpas på
produkter som importeras från den andra parten.

Artikel 15 – Tullar och exportskatter
1. Utom i de fall som anges i bilaga III och under den tid avtalet gäller ska parterna inte
införa några nya tullar eller skatter på eller i samband med export av varor till den andra
parten utöver sådana som påläggs likadana produkter avsedda för intern försäljning.
2. AEP-kommittén får undersöka en begäran från en avtalsslutande ESA-stat om en översyn
av varuförteckningen i bilaga III.

Artikel 16 – Förmånligare behandling genom frihandelsavtal
1. På de områden som omfattas av detta kapitel ska EG-parten bevilja de avtalsslutande
ESA-staterna sådan förmånligare behandling som följer av att EG-parten blir part i ett
frihandelsavtal med tredje part efter det att detta avtal har undertecknats.
2. På de områden som omfattas av detta kapitel ska de avtalsslutande ESA-staterna bevilja
gemenskapen sådan förmånligare behandling som följer av att de avtalsslutande ESAstaterna blir part i ett frihandelsavtal med någon betydande handelspartner efter det att
detta avtal har undertecknats.
3. Bestämmelserna i detta kapitel ska inte innebära någon skyldighet för parterna att
ömsesidigt utvidga en eventuell förmånsbehandling som gäller till följd av att en av dem är
part i ett frihandelsavtal med tredje part när detta avtal undertecknas.
4. Bestämmelserna i punkt 2 ska inte tillämpas på de handelsavtal som de avtalsslutande
ESA-staterna har med andra afrikanska länder och regioner.
5. Med frihandelsavtal avses i denna artikel ett avtal som avsevärt liberaliserar handeln och
som i väsentlig grad undanröjer eller avskaffar all diskriminering mellan eller bland parterna,
genom att befintliga diskriminerande åtgärder undanröjs och/eller att nya diskriminerande
åtgärder eller mer diskriminerande åtgärder förbjuds, antingen när detta avtal träder i kraft
eller enligt en rimlig tidsplan.
6. Med betydande handelspartner avses i denna artikel varje utvecklat land, eller ett land
som under året innan det frihandelsavtal som avses i punkt 2 trädde i kraft stod för mer än 1
procent av varuexporten i världen, eller en grupp av länder som agerar individuellt, kollektivt
eller genom ett frihandelsavtal och som under året innan det frihandelsavtal som avses i
punkt 2 trädde i kraft tillsammans stod för mer än 1,5 procent av varuexporten i världen(1).
(1) För denna beräkning ska officiella uppgifter från WTO om de främsta varuexportörerna på
världsmarknaden (utom handel inom EU) användas.

Avdelning III – Icke-tariffära åtgärder
Artikel 17 – Förbud mot kvantitativa restriktioner
Utom i de fall som anges i bilagorna I och II till detta avtal ska alla förbud eller restriktioner
vid import, export eller försäljning för export vid handel mellan parterna, med undantag för
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