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en förtäckt begränsning av handeln, och de ska avskaffas när omständigheterna inte längre
motiverar att de upprätthålls.
3. Gemenskapen eller Albanien, beroende på vem som berörs, ska innan de vidtar de
åtgärder som avses i punkt 1, eller så snart som möjligt i de fall som omfattas av punkt 4,
förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar i syfte att nå en
för båda parter godtagbar lösning. Parterna i stabiliserings- och associeringsrådet får enas
om de medel som är nödvändiga för att undanröja svårigheterna. Om ingen
överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter det att frågan hänskjutits till stabiliseringsoch associeringsrådet, får den exporterande parten vidta åtgärder enligt denna artikel
beträffande exporten av produkten i fråga.
4. När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att
underrättelse eller undersökning i förväg är omöjlig, får gemenskapen eller Albanien,
beroende på vem som berörs, genast tillämpa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för
att hantera situationen, och den berörda parten ska då omedelbart underrätta den andra
parten om detta.
5. Varje åtgärd som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och
associeringsrådet och ska vara föremål för regelbundna samråd inom detta, särskilt i syfte att
fastställa en tidtabell för avskaffande av åtgärderna så snart som omständigheterna tillåter
det.

Artikel 40 – Statliga monopol
Albanien ska gradvis anpassa eventuella statliga handelsmonopol, så att det vid utgången av
det fjärde året efter den dag då detta avtal träder i kraft inte förekommer någon
diskriminering mellan medborgare i medlemsstaterna och i Albanien i fråga om villkoren för
anskaffning och saluföring av varor. Stabiliserings- och associeringsrådet ska underrättas om
de åtgärder som vidtas för att uppnå detta mål.

Artikel 41
I protokoll 4 fastställs, om inte något annat anges i detta avtal, ursprungsregler för
tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 42 – Tillåtna restriktioner
Detta avtal ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner avseende import, export
eller transitering av varor som är berättigade av hänsyn till allmän moral, allmän ordning
eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors, djurs och växters hälsa och liv,
nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, immateriella, industriella
och kommersiella rättigheter eller regleringar avseende guld och silver. Förbuden eller
restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en
förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 43
1. Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpningen
och kontrollen av den förmånsbehandling som beviljas inom ramen för denna avdelning och
framhåller sin vilja att bekämpa oegentligheter och bedrägerier i tullfrågor och därmed
sammanhängande frågor.
2. Om en part på grundval av objektiva uppgifter har fastställt en underlåtenhet att
tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas
av denna avdelning, får den berörda parten i enlighet med denna artikel tillfälligt avbryta
förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna.
3. För tillämpning av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt
samarbete avses bl.a. följande:
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