Beslut (2009/729/EG)

c) andra avgifter som påförs i enlighet med punkt 2.
2. De avgifter som avses i punkt 1 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 för fiskala ändamål. Sådana avgifter får inte
tillämpas på grundval av värdet.

Artikel 8 — Ursprungsregler
Med med ursprung i avses i detta kapitel sådana varor som uppfyller ursprungsreglerna i
protokoll II till detta avtal. Under de fem år som följer på detta avtals ikraftträdande ska
parterna se över dessa bestämmelsers funktion i syfte att ytterligare förenkla begreppen och
metoderna för att fastställa ursprunget mot bakgrund av Stillahavsstaternas
utvecklingsbehov. Vid denna översyn ska man ta full hänsyn till investerarnas behov av
säkerhet, utvecklingen av teknik, produktionsprocesser och alla andra faktorer, även
pågående reformer av ursprungsreglerna och inrättande av lämpliga mekanismer för
administrativt samarbete mellan parterna och i förekommande fall Stillahavsstaterna, som
kan medföra att bestämmelserna i protokollet behöver ändras. Senast ett år före denna
periods utgång ska parterna inleda förhandlingar om protokollet i syfte att ändra eller ersätta
det. En sådan ändring eller ett sådant ersättande ska göras genom ett beslut av
handelskommittén.

Artikel 9 — Klassificering av varor
Klassificeringen av varorna i handeln mellan gemenskapen och Stillahavsstaterna ska vara
den som anges i de respektive tulltaxenomenklaturerna, som bygger på systemet för
harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

Artikel 10 — Avskaffande av exporttullar
Varken gemenskapen eller Stillahavsstaterna får bibehålla eller införa några tullar, skatter
eller andra avgifter som påförs vid eller i samband med export av varor till den andra parten
eller några interna skatter eller avgifter på varor som exporteras till den andra parten som är
högre än de som påförs likadana produkter som är avsedda för inhemsk försäljning, förutom
a) om dessa åtgärder, i kombination med inhemska åtgärder, är nödvändiga för att trygga en
Stillahavsstats finansiella solvens eller för att skydda miljön, och
b) under exceptionella omständigheter, om en Stillahavsstat kan motivera ett särskilt skydd
för att utveckla nya industrier, då denna Stillahavsstat efter överenskommelse med
gemenskapen får införa tillfälliga exportskatter på ett begränsat antal produkter som är
avsedda för gemenskapsmarknaden(1).
(1).Parterna erkänner att sådana åtgärder ska tillämpas på grundval av mest gynnad nation (MGN).

Artikel 11 — Tullar på produkter med ursprung i Stillahavsstaterna
Produkter med ursprung i Stillahavsstaterna ska importeras tullfritt till gemenskapen, med
undantag för de produkter och enligt de villkor som anges i bilaga I.

Artikel 12 — Tullar på produkter med ursprung i gemenskapen
Tullar på import av produkter med ursprung i gemenskapen ska sänkas eller avskaffas i
enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

Artikel 13 — Ändring av tullåtaganden
Om det uppstår stora svårigheter i samband med importen av en viss produkt, får den
Stillahavsstat som drabbats av dessa svårigheter begära att handelskommittén ser över
tidsplanen för sänkning och avveckling av tullarna i syfte att vid behov och i samförstånd
ändra tidsplanen.
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