1

BESLUT Nr 1/98 FATTAT AV ASSOCIERINGSRÅDET FÖR EG OCH TURKIET
av den 25 februari 1998
om handelsordningen för jordbruksprodukter (98/223/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET FÖR EG OCH TURKIET HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om inrättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Turkiet,
med beaktande av tilläggsprotokollet till det avtalet och särskilt artikel 35 i detta, och
med beaktande av följande:
I artikel 26 i det av associeringsrådet fattade beslut 1/95 av den 22 december 1995 om
genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen föreskrivs att Turkiet och gemenskapen
stegvis skall förbättra den förmånsbehandling som parterna beviljar varandra för handeln
med jordbruksprodukter.
I sin resolution av den 6 mars 1995 ansåg associeringsrådet det nödvändigt att påbörja
förhandlingar om att bevilja ömsesidiga koncessioner för jordbruksprodukter.
För att kunna beakta vissa problem till följd av gemenskapens utvidgning och genomförandet
av avtalet från Uruguayrundan framstod vissa förändringar i handelsordningen som
nödvändiga.
Förhandlingar har förts mellan Turkiet och gemenskapen.
Parterna har även enats om ursprungsregler.
Förmånerna avseende jordbruksprodukter mellan Turkiet och gemenskapen bör
sammanställas i ett enda dokument.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Kvantitativa restriktioner på import och export av jordbruksprodukter och alla
motsvarande åtgärder skall förbjudas mellan gemenskapen och Turkiet.
2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte på något sätt inskränka gemenskapens eller Turkiets
möjligheter att genomföra sin respektive jordbrukspolitik eller att vidta åtgärder enligt denna
politik.

Artikel 2
Den förmånsordning som gemenskapen skall tillämpa på import av jordbruksprodukter med
ursprung i Turkiet framgår av protokoll nr 1.

Artikel 3
Den förmånsordning som Turkiet skall tillämpa på import av jordbruksprodukter med
ursprung i gemenskapen framgår av protokoll nr 2.

Artikel 4
Ursprungsreglerna framgår av protokoll nr 3.

Artikel 5
Om mängderna av eller priserna på de varor som importeras från den andra parten, och för
vilka förmånsbehandling har beviljats, förorsakar eller hotar att förorsaka störningar på
marknaden i gemenskapen eller i Turkiet, skall överläggningar så snart som möjligt hållas
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inom associeringsrådet. I en nödsituation skall dock åtgärder kunna vidtas i enlighet med
reglerna i gemenskapen eller i Turkiet.

Artikel 6
Beslut 1/77 samt artiklarna 2, 3.1, 3.3, 3.4 och 4 kapitel 1 i beslut 1/80 skall utgå.

Artikel 7
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i Turkiets
officiella tidning.

Artikel 8
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1998. Importordningen för hasselnötter (KN
0802 21 00 och 0802 22 00), som framgår av bilaga I till protokoll nr 1, skall dock tillämpas
från och med den 1 januari 1999.
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