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Gemensamma förklaringar I-XV avgivna av gemensamma rådet EG-Mexiko(*) 

Gemensam förklaring XII om artiklarna 8 och 9 i beslutet 
Vid utarbetandet av de handelsrelaterade delarna av beslutet har parterna från fall till fall 
undersökt vilka effekter exportbidragssystemet kan få för liberalisering av handeln. 
 
Trots vad som sägs i artikel 8 (Tullar på importerade varor med ursprung i Mexiko), skall de 
nedsättningar av tullarna som anges i den artikeln endast gälla för sådan export med 
mexikanskt ursprung till gemenskapen som inte omfattas av exportbidrag. 
 
Trots vad som sägs i artikel 9 (Tullar på importerade varor med ursprung i gemenskapen), 
skall de nedsättningar av tullarna som anges i den artikeln för produkter som omfattas av 
KN-nummer 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 
21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3505 20, 3505 10 
50, 3505 20, 3809 10 och 3824 60 endast gälla för sådan export med ursprung i 
gemenskapen till Mexiko som inte omfattas av exportbidrag såsom dessa definieras i 
gemenskapens system för exportbidrag i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 
800/1999 av den 15 april 1999. 
 

Gemensam förklaring XIII om artikel 15 i beslutet 
Gemenskapen och Mexiko skall endast tillämpa skyddsåtgärder gentemot varandra i enlighet 
med bestämmelserna i detta beslut. 
 

Gemensam förklaring XIV om alternativ tvistlösning 
1. Parterna skall i största möjliga utsträckning uppmuntra och underlätta att skiljedom och 
andra metoder för alternativ tvistlösning används för att lösa internationella handelstvister 
mellan privata parter inom frihandelsområdet. 
 
2. Parterna bekräftar den vikt de lägger vid Förenta nationernas konvention om erkännande 
och verkställighet av utländska skiljedomar från 1958. 
 

Gemensam förklaring XV av gemenskapen och Mexiko 
Gemenskapen och Mexiko bekräftar att vad gäller gemenskapen är hänvisningar i detta 
beslut till en part tillämpliga på de yttersta randområdena, vilka är en del av gemenskapens 
territorium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) De gemensamma förklaringarna I–XI kommer snarast att publiceras i EGT. 
 


